
Strömsunds kommuns 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Här hittar du Strömsunds kommuns stadgar och reglementen med 
policy, riktlinjer och strategier för kommunens nämnder, förvalt-
ningar och bolag. 

Strömsunds kommuns författningssamling är ett av kommunfull-
mäktige beslutat regelverk för den kommunala verksamheten. I för-
fattningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder, 
där det bl.a. framgår vilket ansvarsområde som respektive nämnd 
har. 

Författningssamlingen innehåller också sådana lokala ordningsfö-
reskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och 
säkerheten på offentlig plats i kommunen.  

Författningssamlingen finns även på kommunens hemsida under: 

Kommun & Politik  

Där finns också aktuella taxor och avgifter  - Taxor & avgifter 
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8:9 Reglering av snöskotertrafiken inom område  2016-09-14, § 86 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige  

 
 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 

författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 
                      

Innehållsförteckning 
Antalet ledamöter 1 § 
Presidium   2 – 4 §§ 
Tid och plats för sammanträdena 5 – 8 §§ 
Sammanträde på distans 9 § 
Annonsering   10 § 
Förlängning av sammanträde, avbrytande och  
fortsatt sammanträde 11 § 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 12 – 13 §§ 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och  
inkallande av ersättare 14 – 17 §§ 
Upprop   18 §  
Protokolljusterare 19 § 
Turordning för handläggning av ärendena 20 § 
Yttranderätt vid sammanträdena 21 – 24 §§ 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 25 § 
Yrkanden   26 § 
Deltagande i beslut 27 § 
Omröstningar  28 – 29 § 
Motioner   30 § 
Medborgarförslag 31 § 
Bolagens initiativrätt 32 § 
Interpellationer 33 § 
Frågor   34 § 
Beredning av ärenden 35 § 
Återredovisning från nämnderna 36 § 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 37 § 
Valberedning  38 § 
Beredning av revisorernas budget 39 § 
Justering av protokollet 40 § 
Reservation   41 § 
Expediering och publicering 42 – 43 §§ 
Allmänhetens frågestund 44 § 
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§ 1 Antalet ledamöter (5 kap. 1-3 §§ KL) 

 Fullmäktige har 35 ledamöter. 
 

Presidium (5 kap. 6 § KL) 

 § 2 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en 
andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före de-
cember månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 

 § 3  

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den 
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 
äldste av dem vara ålderspresident. 

 
 § 4 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot 
eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en 
annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har av-
gått. 

 Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ål-
derspresidenten ordförandens uppgifter. 

 
Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 7, 8 och 10 §§ KL) 

 § 5 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt sammanträdes-
kalendarium som fastställts av kommunfullmäktige föregående år.  

 
Fullmäktiges mandatperiod är från den 15 oktober de år då val till 
fullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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§ 6  

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer ef-
ter samråd med vice ordförandena. 

 En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordfö-
randen och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
bli behandlade på det extra sammanträdet. 

 
 § 7   

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om be-
slutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 

 § 8  

Fullmäktige sammanträder i Folkets Hus, Strömsund. 

 Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en an-
nan plats för ett visst sammanträde. 

  

§ 9 Sammanträde på distans (5 kap. 38 a § KL) 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordförande avgör 
om närvaro får ske på distans. 
 
§ 10 Annonsering (5 kap. 10 § KL) 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som 
annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på 
kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden 
som ska behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om sär-
skilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde 
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begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på 
webbplatsen.   

§ 11 Förlängning av sammanträde, avbrytande och fortsatt samman-
träde 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 
fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 
återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sam-
manträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordfö-
rande en kungörelse om sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungö-
relse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare, som inte närvarat när sammanträdet avbryts, 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena 

 § 12  

 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när full-
mäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
 § 13  

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttran-
den i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör skickas till varje leda-
mot och ersättare före sammanträdet. 
 

 Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett 
ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelser och övriga handlingar skickas i första hand elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
 
§ 14 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

(5 kap. 12-17 §§ KL) 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekrete-
rare. Sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 



 
 

 
Titel: Arbetsordning för kommunfullmäktige 

5 (13) 

Id nr:  0:0   
   
 
 § 15 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde 
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig 
och står i tur att tjänstgöra. 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om han eller hon avbry-
ter sin tjänstgöring. 
 

 § 16 

Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring. 

 § 17 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in 
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det före-
ligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående hand-
läggning av ett ärende. 

 
 § 18 Upprop 

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

 Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fort-
satt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

  
§ 19 Protokolljusterare (5 kap. 61 § KL) 

 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokol-
let från sammanträdet. 

 Sedan uppropet har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträ-
det och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsamman-
räkningar. 

 
§ 20 Turordning för handläggning av ärendena 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turord-
ning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska be-
handlas som inte finns med i kungörelsen. 
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under 
ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 18 § första stycket och 19 §,  
5 kap. 21, 22, 31, 53 och 56 §§ KL) 

 § 21 

Rätt att delta i överläggningen har:  

• icke tjänstgörande ersättare 
• ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 

nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhets-
område berörs 

• ordförande och vice ordförande i en fullmäktigeberedning, när full-
mäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt  

• ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en inter-
pellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av sva-
ret 

• styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena 
i bolaget. 

 
§ 22  

Revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige be-
handlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen för-
valtning. 
 

 § 23 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträck-
ning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i 
nämnderna, revisorerna samt anställda kvinnor och män hos kom-
munen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäl-
ler utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i den utsträckning det behövs kalla ordförande 
och vice ordförande i den gemensamma nämnden och anställda i de 
samverkande kommunerna/regionerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats 
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för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under över-
läggningarna. 
 
§ 24  

När presidiet så anser vara behövligt kallas kommunchefen till sam-
manträdena för att delta i överläggningarna. 

Fullmäktiges sekreterare få yttra sig om lagligheten av det som för-
kommer vid sammanträdena. 

 
 § 25 Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning han eller hon har anmält sig och blivit uppropad. 

 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt 
till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av 
vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har 
ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. 

 Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren or-
det. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anfö-
rande. 

 Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig 
efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

 
 § 26 Yrkanden 

 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överlägg-
ningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att 
medge det enhälligt. 

 Om ordföranden anser att om det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

 
 § 27 Deltagande i beslut (4 kap. 20 § första stycket KL) 

 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden, innan beslutet fattas. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i be-
slutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar (4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42-44 §§, 46 § KL, samt 
2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 

§ 28

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter 
som har utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

§ 29

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig 
• om den upptar namnet på någon som inte är valbar
• om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska

väljas
• om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av pro-
portionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

§ 30 Motioner (5 kap. 23 § 2 p KL)

En motion 
• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
• får inte ta upp ämnen av olika slag
• väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett

sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som le-
damot vid ett sammanträde. 
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 Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordi-
narie sammanträden i april och november. 

 
 § 31 Medborgarförslag (5 kap. 23 § 5 p KL) 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag).  

Ett medborgarförslag  

• ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
• ska innehålla namnförtydliganden, adress och telefonnummer 
• får bara ta upp ett ämne  
• väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli, eller vid 

ett sammanträde med fullmäktige 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det 
ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.  

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas 
om vilken nämnd som i fortsättningen ska handlägga ärendet. Om 
fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande be-
stämmelser, som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslagen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska för-
slagsställaren underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag ska ha 
rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa 
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 
§ 32 Bolagens initiativrätt (3 kap. 17 § och 5 kap. 23 § 6 p KL)  
 
Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka 
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se 
till att fullmäktige tar ställning till. 
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§ 33 Interpellationer (5 kap. 49-53 §§ KL)  

En interpellation  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 
• ska vara ställd till en annan ledamot i kommunfullmäktige 
• lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 10 dagar före det sam-

manträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

 En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpel-
lationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kun-
görelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen 
före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 
3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken in-
terpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd leda-
mot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordförande i en nämnd till vilken en interpellation ställs får överlåta 
besvarandet av interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen el-
ler till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kom-
munen är medlem. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen 
då svaret på interpellationen behandlas oberoende om ersättaren 
tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

 
 § 34 Frågor (5 kap. 54-56 §§ KL)  

En fråga  

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 
• lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 10 dagar före det sam-

manträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på 
frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras vid det sammanträde vid vilken den har ställts. 
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§ 35 Beredning av ärenden (5 kap. 26-34 §§ KL)

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur 
de ärenden som fullmäktige ska behandlas ska beredas. 

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendavald eller åt någon an-
ställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordi-
narie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och 
remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 § KL) 

36 §. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämn-
dernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

§ 37 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a och 31, 9
kap 16 § § KL) 

Presidiet bereder frågor om ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i 
vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har 
framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd mot vil-
ken anmärkningen har riktats.  

§ 38 Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av elva ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäk-
tige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium 
och valberedning. 
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Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan före-
gående beredning. 

 Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

§ 39 Beredning av revisorernas budget  
 
Presidiet bereder revisorernas budget. 

 
§ 40 Justering av protokollet (5 kap. 61 och 62 §§ KL) 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

 Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

 Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras ome-
delbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar 
den. 

  
§ 41 Reservation (4 kap. 22 § KL)  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för ju-
steringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i proto-
koller som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart 
det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 

§ 42    

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, bolag, andra organ 
och personer som berörs av besluten i protokollet. 

 Hela protokollet ska alltid skickas till kommunstyrelsen och kommu-
nens revisorer. 

 Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar full-
mäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges 
namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
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§ 43  

Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkän-
nagivande även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats.  

 
§ 44 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens fråge-
stund) vid samtliga sammanträden med fullmäktige förutom vid sam-
manträdet i december.  

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frå-
gestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i de ortstid-
ningar som fullmäktige bestämmer. 

Frågorna ska hållas inom kommunens verksamhetsområde. 

Skriftliga frågor kan lämnas till fullmäktiges sekreterare senast två da-
gar före sammanträdet. Skriftliga frågor besvaras gemensamt först un-
der frågestunden, därefter kan enkla frågor ställas direkt till partiernas 
representanter. 

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende 
där frågor från allmänheten får förekomma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Presidiet bestämmer hur frågestunden ska genomföras och låter kalla 
de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att 
lämna upplysningar. 

Partierna ansvarar för frågestundens genomförande. 
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Reglemente för kommunstyrelsen   
  

Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för kommunstyrel-
sen. Del två består av gemensamma bestämmelser för styrelsen och öv-
riga nämnder. 

 
 Innehållsförteckning 

Del 1. Kommunstyrelsens arbetsuppgifter 
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 1 § 
Ledningsfunktionen och styrfunktionen  
 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 2 § 
 Styrelsens övergripande uppgifter 3 §  
 Bolag och stiftelser  4 §  
 Kommunalförbund  5 § 
 Ekonomi och medelsförvaltning 6 § 
 Delegering från fullmäktige 7 § 
 Personalpolitiken  8 § 
Uppföljningsfunktionen  
 Styrelsens uppföljning 9 §  
Särskilda uppgifter 
 Processbehörighet  10 § 
 Krisledning och höjd beredskap 11 § 
 Arbetslöshetsnämnd 12 § 
 Arkivmyndighet  13 § 
 Anslagstavla, webbplats och informationsverksamhet 14 § 
 Författningssamling  15 § 
 Övrig förvaltning  16 § 

Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 
 Uppdrag och verksamhet    1 § 

 Organisation inom verksamhetsområdet    2 § 
 Arbetsmiljöansvar     3 § 
 Personuppgifter     4 § 
 Uppföljning, återredovisning och rapportering 

till fullmäktige     5 § 
 Information och samråd    6 § 
 Självförvaltningsorgan    7 § 
 Medborgarförslag     8 § 

Arbetsformer 
 Tidpunkt för sammanträdena    9 § 
 Kallelse    10 § 
 Offentliga sammanträden  11 § 
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 Sammanträde på distans  12 § 

Närvarorätt   13 § 
Sammansättning   14 § 
Ordföranden   15 § 
Presidium   16 § 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 17 § 
Kommunalråd   18 § 
Förhinder   19 § 
Ersättares tjänstgöring  20 § 
Jäv, avbruten tjänstgöring  21 § 
Reservation   22 § 
Justering av protokoll  23 §  
Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter m.m. 24 § 
Delgivningsmottagare  25 § 
Undertecknande av handlingar  26 § 
Utskott    27 § 
 

 
Del 1. Kommunstyrelsens uppgifter 
 
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

 
1 §. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelä-
genheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-
samma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en sam-
ordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckl-
ing och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnder-
na följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte såd-
ana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kom-
munallagen (1991:900), KL, och annan lagstiftning.
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 §. Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnder och 
gränsdragning mellan nämnders kompetens. Styrelsen ansvarar för att 
en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 
Styrelsen övergripande uppgifter 

3 §. Styrelsen ska 

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor 
som inte är förbehållna annan nämnd. 

2. Utöva uppsiktsplikt över övriga nämnders och gemensamma 
nämnders beslut. 

3. Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommu-
nen. 

4. Ansvara för kommunens personaladministrativa system, ekonomi-
system, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem 
och förtroendamannaregister. 

5. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. 

6. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 
7. Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för 

intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar. 
8. Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana an-

gelägenheter som utförs av privata utförare. 
9. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med KL. 
10. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutar annat.  

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att be-
sluta om remiss av sådana ärenden. 
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Bolag och stiftelser 

4 §. Styrelsen ska 

1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på följsamheten av övriga förhål-
landen av betydelse för kommunen. 

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och konti-
nuerligt hålls uppdaterade. 

3. Ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolagsled-
ningarna/stiftelseledningarna. 

4. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav 
som anges i 3 kap. 17 – 18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de före-
tag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 

5. Årligen, senast den 30 september, i beslut pröva om den verksam-
heten som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis 
äger under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrel-
sen upptäcker brister ska den samtidigt lämna förslag till fullmäk-
tige om nödvändiga åtgärder. 

6. Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och före-
ningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Kommunalförbund 

5 §. Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet i sådant 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Ekonomi och medelsförvaltning 

6 §. Styrelsen ska 

1. Ha hand om kommunens finansförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade riktlinjer för denna. Finansförvaltningen omfattar place-
ring och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster kommer in, att betalningar görs i tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivande av förfallna ford-
ringar. 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att: 
• Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 
• Se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodo-

sett. 
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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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Uppföljningsfunktionen 
 

Styrelsens uppföljning 

9 §. Styrelsen ska: 

1. Övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 
och program för verksamheten samt ekonomin följs upp i nämn-
derna. 

2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagen-
ligt och ekonomiskt. 

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 
4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga verk-

samheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

5. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 
lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv. 

6. Två gånger per år varje år redovisa till fullmäktige de motioner som 
inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordi-
narie sammanträden i april och november. 

 
Särskilda uppgifter 

 
Processbehörighet 

10 §. Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag el-
ler annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål 
där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 
Krisledning och höjd beredskap 

11 §. Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommu-
nens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvän-
digt i den uppkomman krisen. 

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146). 
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Arbetslöshetsnämnd 

12 §. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbets-
löshetsnämnd. 
 
Arkivmyndighet 

13 §. Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvår-
den finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente. 
 
Anslagtavla, informationsverksamhet och webbplats  

14 §. Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Styrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet. 
Den samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats. 
 
Författningssamling  

15 §. Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författnings-
samlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
Övrig förvaltning 

16 §. Styrelsen är även verksamhetsansvarig nämnd för några områden. 

Styrelsen ansvarar för: 

• Gymnasieskola, vuxenutbildningsfrågor, svenska för invandrare 
samt ärenden som rör högskoleutbildning och uppdragsutbildning. 

• Ny- och ombyggnad samt förvaltning, anläggning och drift av 
kommunens samtliga fastigheter, IT-infrastruktur, vatten- och av-
loppsanläggningar, gator, vägar, allmänna platser och renhållning 
med undantag av inom kommunala bolags förvaltningsområde. 

• Kost till förskolor, skolor och äldreomsorgen.  
• Färdtjänst. 
• EU-projekt. 

Styrelsen hanterar:  

• Sysselsättnings-, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 
• Turismfrågor och konsumentrådgivning. 
• Frågor rörande folkhälsa, jämställdhet, inflyttning och integration. 
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Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 
   
Uppdrag och verksamhet 

1 §. Styrelsen ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband med budget eller annat särskilt beslut – har be-
stämt att styrelsen ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 

2 §. Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamåls-
enlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt 
lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
Arbetsmiljöansvar 

3 §. Styrelsen ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och 
män beaktas när styrelsen fattar beslut med verksamhetsorganisato-
riska konsekvenser. 
 
Personuppgifter 

4 §. Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra be-
handlingar av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

5 §. Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina upp-
drag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska 
processen - budget, mål och uppföljning.  

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 

Styrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem 
enligt speciallag. 

 
Information och samråd  

6 §. Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det un-
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derlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och un-
derlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör sty-
relsens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrå-
det. 
 
Självförvaltningsorgan  

7 §. Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller del-
vis sköta driften av en viss anläggning eller viss institution. Styrelsen 
får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

 
Medborgarförslag  

8 §. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett 
år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fatt-
tas i anledning av ett medborgarförslag. 

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Full-
mäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-
mäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 
Arbetsformer 

 
Tidpunkt för sammanträdena 

9 §. Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens le-
damöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran 
om extra sammaträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-
hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
sammanträdet. 
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Ordföranden ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena 
om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska 
samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 
Kallelse 

10 §. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till samman-
träde ska den som varit ledamot i styrelsen längst tid göra det (ålders-
presidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 
till åldern äldsta ledmöten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om hand-
lingar inte bifogats.  

 
Offentliga sammanträden 

11 §. Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 
 
Sammanträde på distans 

12 §. Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomsående kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till styrelsens kansli. Ordförande avgör om 
närvaro får ske på distans.  

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen. 

 
Närvarorätt 

13 §. Styrelsen får medge att förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i styrelsen får närvara vid sammanträde med styrelsen för att 
lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig 
kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats 
in delta i överläggningarna. 

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträde. 
 
Styrelsens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer 
uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen. 
 

Sammansättning 

 14 §. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 
  
 Ordföranden 

15 §. Det åligger ordföranden att: 

1. Leda styrelsens arbete och sammanträden. 
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3. Kalla ersättare. 
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i sty-

relsen vid behov är beredda. 
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen. 
6. Bevaka att styrelsens beslut verkställs. 
 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen: 

1. Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning. 
2. Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens ut-

veckling, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor. 

3. Främja samverkan mellan styrelsen och kommunens övriga nämn-
der och fullmäktige. 
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4. Representera kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i 
ett särskilt fall. 

 
Presidium  

16 §. Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordfö-
rande och andre vice ordförande. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
17 §. Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgör ord-
förandes uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samt-
liga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
 
Kommunalråd 

18 §. Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige tre kommunalråd. 
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter och tjänstgörings-
grad. 
 
Förhinder 

19 §. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare 
eller någon annan anställd vid aktuellt styrelses kansli. Kansliet ska 
underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 
Ersättares tjänstgöring 

20 §. Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersät-
tare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.  

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, 
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kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från 
valet. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför 
ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget 
parti. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad i protokollet. 

 
Jäv, avbruten tjänstgöring 

21 §. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har hand-
lagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett samman-
träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan parti-
erna.  

 
Reservation 

22 §. Reservation mot ett beslut som styrelsen har fattat ska anmälas 
senast innan sammanträdet avslutas.  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för juste-
ringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 

 Justering av protokoll 

 23 §. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-
bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras 
av ordföranden och en ledamot. 

 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

24 §. Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter 
inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 Delgivningsmottagare 

25 §. Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommunchefen, 
förvaltningschef eller annan anställd kvinna eller man som styrelsen 
bestämmer. 

  
Undertecknande av handlingar 

26 §. Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen ska på styrel-
sen vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekre-
teraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. 

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att en-
ligt av styrelsens lämnade direktiv underteckna handlingar på styrel-
sens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning delegationen under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall kontrasigne-
ras av den som utsetts därtill. 

 
Utskott 

27 §.  Inom styrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska 
bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen får därutöver in-
rätta ytterligare arbetsutskott. 

 Inom ett utskott väljer styrelsen för den tid styrelsen beslutar bland ut-
skottet ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en 
annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter. 

Ersättare får närvara vid utskottssammanträde och ska underrättas om 
tid och plats för sammanträde. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

 Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid pro-
portionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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 Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ären-
den bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet ska beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommunchefen och för-
valtnings- och avdelningschefer överlämnar sådana ärenden till utskot-
tet.  

 När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ordförande bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
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Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Ansvar 
3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering 
4. Ersättare för delegat 
5. Dokumenthantering och sekretess 
6. Personal- och organisationsfrågor 
7. Ekonomisk förvaltning 
8. Inköp 
9. Fastighetsärenden och kommunalteknisk verksamhet 
10. Övriga ärenden 
11. Delegater  
12. Sammanställning utifrån delegater  
 
 
1. Giltighet 
 
Kommunstyrelsen får enligt 6 kap, 33 § i kommunallagen (KL) uppdra åt ett 
utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta på kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av 
ärenden. Delegaten träder helt in i kommunstyrelsens ställe och ett beslut 
som fattats med stöd av delegering kan inte återtas. Däremot kan kommun-
styrelsen återkalla sin delegation generellt eller i ett särskilt ärende. 
 
I 6 kap 34 § KL finns beskrivet i vilka ärenden beslutanderätten inte får de-
legeras.  
 
Om nämnden har uppdragit åt en viss anställd kvinna eller man att fatta 
beslut får nämnden överlåta åt henne/honom att i sin tur uppdra åt annan 
anställd att fatta beslut. Det ska finnas en uppdaterad förteckning över vi-
daredelegering.  
 
Detta dokument gäller för delegering av  
• Personal- och organisationsfrågor inom alla kommunens verksamheter. 
• Ekonomisk förvaltning och inköp inom alla kommunens verksamheter. 
• Ärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. För gymnasie-

skola och vuxenutbildning finns en kompletterande delegationsordning. 
 
. 
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Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen får de-
legat även besluta om frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara 
med de ärenden som anges för delegaten i den mån ärendena inte delegeras 
till någon annan. 
 
2. Ansvar 
Delegaten ansvarar för att fatta beslut och anmäla dessa till kommunstyrel-
sen. Delegerad beslutanderätt ska rymmas inom ramen för budgeterade 
medel och stämma överens med lagar och bestämmelser.   

Kommunstyrelsen ansvarar för uppdatering av denna delegationsordning 
senast ett år efter fastställandet. 

 
3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering 
 
En delegat, som fattar beslut med stöd av delegation från kommunstyrel-
sen, ska anmäla beslutet till kommunstyrelsen. Beslut i enstaka ärenden ska 
anmälas löpande. Återkommande ärenden kan anmälas i en förteckning en 
gång per månad. 
 
En förteckning över vidaredelegering ska finnas på kommunkansliet. För-
teckningen ska uppdateras minst en gång per år. Förvaltnings-/avdelnings-
chef ansvarar för denna uppdatering. 
 
Beslut i verkställighetsfrågor behöver inte anmälas. 
 
4. Ersättare för delegat 
 
Vid jäv eller frånvaro övergår delegationen på närmast överordnad. Dele-
gation till kommunstyrelsens ordförande övergår dock till 1:e vice ordfö-
rande.  
 
5. Dokumenthantering och sekretess  
 
Gäller förvaltningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Arkivansvarig enligt kommunens reg-
lemente för den kommunala arkivvår-
den, § 2. 

FC ArkL § 4 
Verkställighet 
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Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Beslut om att inte lämna ut sekretessbe-
lagd allmän handling eller uppgift ur 
sådan, samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild.  
 
Kommentar 
Offentlig allmän handling ska lämnas 
ut skyndsamt. 

Kommunfullmäktige har fastställt av-
gifter för kopior av allmänna handling-
ar, Id nr 0:35. 
 

FC Utlämnande av allmän 
handling prövas av den 
som har handlingen i sin 
vård (t ex handläggare, 
registrator, arkivredogö-
rare). 
 
Beslut att inte lämna ut 
sekretessbelagd allmän 
handling eller utlämnande 
med förbehåll ska lämnas 
skriftligt. Beslutet kan 
överklagas till förvalt-
ningsrätt. 

2 kap 14§ TF, 6 kap 3§ OSL 
 
 

6. Personal- och organisationsfrågor 
Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. 
 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
6.1 Organisatoriska frågor inom förvaltningen 
Organisationsfrågor inom hela kom-
munen/mellan förvaltningar (motsv) 
och som inte är av principiell betydelse 
eller påverkar servicenivån väsentligt. 

KC Kan t.ex. avse överföring 
av ansvar/personal/enhet 
mellan förvaltningar. 
Verkställighet 
Hantering av konsekven-
ser i budget, se avsnitt 7. 

Organisationsfrågor inom egen förvalt-
ning och som inte är av principiell be-
tydelse eller påverkar servicenivå vä-
sentligt. 

FC FC ska samråda med KC. 
Verkställighet 
Hantering av konsekven-
ser i budget, se avsnitt 7. 

6.2 Anställningsfrågor 
Anställning av förvaltnings- och avdel-
ningschef. 

KC Inför anställningsbeslut 
samråder KC med aktuell 
nämnds och kommunsty-
relsens ordförande. Gäller 
även vid förlängning av 
kontrakt. 

Anställning av övriga medarbetare 
inom förvaltningar och avdelningar 
 

FC  
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Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Beslut om löne- och anställningsvillkor. KC, FC Samråd ska ske med 

närmaste chef vid anställ-
ning av chefer och specia-
lister. Verkställighet 

Beslut om uppsägning av personliga 
skäl och avsked. 

KC, FC Samråd ska ske med PC. 
Delges muntligen av dele-
gat. 

Beslut om särskild avtalspension enligt 
KAP-KL. 

FörhC Samråd ska ske med Ordf. 
Riktlinjer för pension, Id 
nr 0:24 

Beslut om löneväxling till pension. LöneC Riktlinjer för pension, Id 
nr 0:24. Verkställighet 

6.3 Avtal, tvister och medbestämmande 
Antagande av centralt rekommende-
rade överenskommelser om och i kol-
lektivavtal. 

AU  

Teckna lokalt kollektivavtal enligt av 
AU antagen centralt rekommenderad 
överenskommelse. 

PC Verkställighet 
 

Teckna övriga lokala kollektivavtal. PC  
Företräda kommunen som arbetsgivare 
och träffa avtal vid mål och tvisteför-
handlingar. 

FörhC  

Beslut om stridsåtgärd. AU  

Föra MBL-förhandlingar som represen-
tant för arbetsgivaren vid personal- och 
organisationsfrågor. 

KC, FC Förhandlingar om frågor 
som är av principiell natur 
eller påverkar serviceni-
vån till brukare anmäls. 
Övriga förhandlingar är 
verkställighet. 

6.4 Ledigheter 
Tjänstledighet upp till 14 dagar. 
 

KC, FC Om det inte faller inom 
avtal/lag. Verkställighet 

Tjänstledighet mer än 14 dagar och upp 
till tre månader vid särskilda skäl. 

PC  

Tjänstledighet längre än tre månader 
vid särskilda skäl. 

KC  

Ledighet vid enskild angelägenhet av 
vikt enligt AB, 32 §. 

FörhC Verkställighet 

Fackliga ledigheter enligt LFF § 6-7 och 
AFF76. 
 

FörhC Verkställighet 
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Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Tjänstledighet när arbetstagaren över-
går till introduktionsprogram i samver-
kan med försäkringskassan och arbets-
förmedlingen. 

PC Verkställighet 

Ledighet för att starta egen närings-
verksamhet (max 12 månader) 

KC, FC Enl. lag om rätt att bedriva 
näringsverksamhet.  
Verkställighet 

6.5 Arbetsmiljö 
Systematiskt arbetsmiljöarbete för 
kommunen som helhet. 

KC Fördelas till FC. 
Verkställighet 

6.6 Övriga personal- och organisationsfrågor 

Fastställa rutiner inom ramen för kom-
munens personalpolitiska program. 

PC Verkställighet 

Personal- och arbetsmiljöansvar för 
samtliga förvaltnings- och avdelnings-
chefer. 

KC Personalpolitiskt program, 
Id nr 0:3. 
Verkställighet 

Personal- och arbetsmiljöansvar för all 
underställd personal. 

FC Personalpolitiskt program, 
Id nr 0:3. 
Verkställighet 

 
7. Ekonomisk förvaltning 
 
Gäller inom hela kommunkoncernen. 
 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Beslut om bidrag ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda behov till högst 
ett prisbasbelopp per gång. 

Ordf Inom årsbudget. 
Prisbasbelopp 2015:  
44 500 kr 

Beslut om omfördelning av budgetra-
mar utifrån beslut enligt avsnitt 6.1 

AU Organisationsfrågor 

Upptagande av lån över 2 år inom av 
kommunfullmäktige fastställda budget-
ramar 

AU Riktlinjer finansverksam-
heten, Id nr 0:4 

Upptagande av lån till och med 2 år 
inom av kommunfullmäktige fastställda 
budgetramar 

EkC Riktlinjer finansverksam-
heten, Id nr 0:4 

Upptagande av lån högst ett år för att 
minska likviditetsunderskott 

EkC Riktlinjer finansverksam-
heten, Id nr 0:4 

Uppsägning av befintliga lån för att er-
sätta dem med nya enligt riktlinjer för 
finansverksamheten 

EkC Riktlinjer finansverksam-
heten, Id nr 0:4 

Genomföra placeringar av likvida medel 
enligt riktlinjer för finansverksamheten 

EkC Riktlinjer finansverksam-
heten, Id nr 0:4 
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8. Inköp 
 

Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. 
 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Beslut om inköp och utanordning inom 
respektive avdelnings budgetram med 
undantag av begränsningar i KL 6 kap 
34 §. 

KC 

 

Alla inköp ska ske enligt 
gällande riktlinjer. 
KC får besluta om in-
skränkningar av principiell 
natur. 
FC får besluta om in-
skränkningar inom egen 
verksamhet; belopp, me-
toder, produkter. 

 
9. Fastighetsärenden och kommunalteknisk verksamhet 
Gäller inom alla förvaltningar och avdelningar inom kommunen. 

 
Ärendegrupp Delegat Villkor/notering 
Ärenden rörande kommunens fastighet-
er, lokalförsörjning för kommunens 
verksamheter, kommunalteknisk och 
övrig verksamhet inom teknik- och ser-
viceförvaltningen som ryms inom bud-
get och inte är av principiell betydelse. 

TSF  Gäller inte ärenden där 
kommunstyrelsen förbe-
hållit sig egen beslutande-
rätt eller delegerat till an-
nan. 

I anslutning till fastighetsbildningsför-
rättning godkänna och underteckna till-
lägg till köpeavtal och överenskommel-
ser om fastighetsreglering. 

TSF Avser kommunens egna 
fastigheter. 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag. TSF Enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag. 

Beviljande av transporttillstånd för 
tunga fordon. 

TSF Verkställighet 

Tillfällig lokal trafikföreskrift (längst 6 
mån) samt undantag (längst 1 mån) från 
lokal trafikföreskrift enligt SFS 
1998:1276 

TSF  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad. TSF  
Befrielse från grundavgift för renhåll-
ning. 

TSF Verkställighet 

Avskrivning av fordran som ryms inom 
budget och inte är av principiell bety-
delse. 

TSF Samråd med ekonomichef 
Verkställighet 
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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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11. Delegater  
AU  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ordf Kommunstyrelsens ordförande 
SN  Socialnämnden 
 
EkC Ekonomichef 
FC   Förvaltnings- och/eller avdelningschef 
FörhC  Förhandlingschef 
KC  Kommunchef 
LöneC Lönechef 
PC   Personalchef 
KLF Kommunledningsförvaltningens chef 
TSF  Teknik- och serviceförvaltningens chef 
 
 
12.  Sammanställning utifrån delegater 
 
Delegation av beslutanderätt till kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Ärendegrupp Avsnitt 
Antagande av centralt rekommenderade överenskommelser om och 
i kollektivavtal. 

6.3 

Beslut om stridsåtgärd i personal- och organisationsfrågor. 6.3 
Beslut om omfördelning av budgetramar utifrån beslut enligt av-
snitt 6.1 (organisationsförändringar). 

7 

Upptagande av lån över 2 år inom av kommunfullmäktige fast-
ställda budgetramar. 

7 

Krisledningsnämnd. 10 
Yttranden i trafikärenden. Avslag och yttranden i hastighetsärenden 10 
 
Delegation av beslutanderätt till kommunstyrelsen ordförande 
 
Ärendegrupp Avsnitt 
Beslut om bidrag ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda be-
hov till högst ett prisbasbelopp per gång 

7 

Beslut om alkohol vid extern representation 10 
Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol 10 
I enlighet med KL 6 kap, 36 §, besluta i ärenden av så brådskande 
karaktär att styrelsens avgörande inte kan avvaktas 

10 
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Delegation av beslutanderätt till kommunchefen 
 
Ärendegrupp Avsnitt 
Organisationsfrågor inom hela kommunen/mellan förvaltningar 
(motsv.) och som inte är av principiell betydelse eller påverkar ser-
vicenivån väsentligt. 

6.1 

Anställning av förvaltnings- och avdelningschef. 6.2 
Beslut om löne- och anställningsvillkor (även till FC) 6.2 
Ärendegrupp Avsnitt 
Beslut om uppsägning av personliga skäl och avsked (även till FC) 6.2 
Föra MBL-förhandlingar som representant för arbetsgivaren vid 
personal- och organisationsfrågor (även till FC) 

6.3 

Tjänstledighet upp till 14 dagar (även till FC) 6.3 
Tjänstledighet längre än tre månader vid särskilda skäl 6.4 
Ledighet för att starta egen näringsverksamhet (max 12 månader) 
(även till FC) 

6.4 

Systematiskt arbetsmiljöarbete för kommunen som helhet 6.5 
Personal- och arbetsmiljöansvar för samtliga förvaltnings- och av-
delningschefer 

6.6 

Beslut om inköp och utanordning inom respektive avdelnings bud-
getram med undantag av begränsningar i KL 6 kap, 34 § 

8 

Avge yttranden som inte är av principiell art eller av större ekono-
misk betydelse. (även till FC) 

10 

Fastställa kommunövergripande administrativa rutiner inklusive 
dokument- och ärendehantering 

10 

Rätt att använda av kommunens vapen 10 
 

Delegation av beslutanderätt till ekonomichefen  
Ärendegrupp Avsnitt 
Upptagande av lån till och med 2 år inom av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramar 

7 

Upptagande av lån högst ett år för att minska likviditetsunderskott 7 
Uppsägning av befintliga lån för att ersätta dem med nya enligt rikt-
linjer för finansverksamheten 

7 

Genomföra placeringar av likvida medel enligt riktlinjer för finans-
verksamheten 

7 
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Delegation av beslutanderätt till personalchefen 
 
Ärendegrupp Avsnitt 
Teckna lokalt kollektivavtal enligt av AU antagen centralt rekom-
menderad överenskommelse 

6.3 

Teckna övriga lokala kollektivavtal 6.3 
Tjänstledighet mer än 14 dagar och upp till tre månader vid sär-
skilda skäl 

6.4 

Tjänstledighet när arbetstagaren övergår till introduktionsprogram i 
samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen 

6.4 

Ledighet över tre månader för att prova på annat arbete (max 12 
månader) 

6.4 

Fastställa rutiner inom ramen för kommunens personalpolitiska 
program 

6.6 

 
Delegation av beslutanderätt till övriga tjänstepersoner och nämnder 
Se avsnitten 5-10.  
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Reglemente för den kommunala arkivvården 
Detta reglemente med riktlinjer, arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivför-
ordningen (SFS 991:446) gäller för all kommunal arkivvård inom Ström-
sunds kommun.  
 
Innehållsförteckning, § 
1. Tillämpningsområde 
2. Myndigheters arkivansvar 
3. Arkivmyndigheten 
4. Redovisning av arkiv 
5. Arkivbeständighet och arkivförvaring 
6. Rensning, gallring och bevarande 
7. Överlämnande till arkivmyndigheten 
8. Utlämnande och utlåning av allmänna handlingar 
9. Beslut om riktlinjer 
 
§ 1 Tillämpningsområde 

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myn-
digheter. Med myndigheter avses i detta reglemente kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommu-
nala organ med självständig ställning, t.ex. överförmyndaren. 
 
Detta reglemente med riktlinjer gäller även för de aktiebolag som kom-
munen äger ensam och de stiftelser som kommunen bildar ensam förut-
satt att detta skrivs in i ägardirektiv, bolagsordningar, stadgar eller i sepa-
rata avtal.  
 
§ 2 Myndigheters arkivansvar 

Varje myndighet ansvarar för att dess handlingar vårdas enligt arkivlagen, 
arkivförordningen och detta reglemente med riktlinjer.  
 
Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser   

• rätten att ta del av allmänna handlingar, 
• behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt 
• forskningens behov. 
 
Vid varje myndighet ska det finnas en speciellt utsedd arkivansvarig 
kvinna eller man med uppgift att bevaka arkivfrågorna och svara för kon-
takten mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. 
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§ 3 Arkivmyndigheten 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 
 
 Arkivmyndigheten ska 

• utöva tillsyn över hur kommunens myndigheter bedriver sin arkiv-
verksamhet, 

• ta emot handlingar för slutförvaring samt 

• ge myndigheterna råd i frågor om dokumenthantering och arkivvård. 
 

§ 4 Redovisning av arkiv 

Varje myndighet ska upprätta och ajourhålla: 

• Dokumenthanteringsplan, som beskriver myndighetens handlingar 
och hur dessa hanteras. Dokumenthanteringsplanen ska godkännas av 
arkivmyndigheten. 

• Arkivbeskrivning, som visar myndighetens arbetsuppgifter och orga-
nisation samt vilken kvinna eller man som ansvarar för myndighetens 
arkivvård. 

• Arkivförteckning, som redovisar vilka handlingar som ska bevaras för 
all framtid och var de finns. 

• Systemdokumentation, som redovisar myndighetens elektroniska 
handlingar. 

 
§ 5 Arkivbeständighet och arkivförvaring  

Handlingar ska framställas med materiel och metoder som garanterar in-
formationens beständighet och tillgänglighet under den tid de ska beva-
ras. 
 
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. 
 
Av Riksarkivet, till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna 
råd och tekniska krav ska vara vägledande i den kommunala arkivvården. 
 
§ 6 Rensning, gallring och bevarande 

Handlingar, som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas. Rens-
ning ska genomföras senast i samband med att handlingarna ordnas och 
förtecknas för arkivläggning. 
 
Gallring och bevarande ska ske enligt myndighetens dokumenthante-
ringsplan. 
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§ 7 Överlämnande till arkivmyndigheten 

De handlingar som ska bevaras och inte längre behövs i den löpande 
verksamheten ska överlämnas till arkivmyndigheten. När handlingar 
överlämnas till arkivmyndigheten ska de vara ordnade och förtecknade. 
 
Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till 
annan myndighet inom kommunen ska arkivet överlämnas ordnat och 
förtecknat till arkivmyndigheten inom tre månader såvida kommunfull-
mäktige inte beslutat något annat. Annat överlämnande, t.ex. till myndig-
het utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av kom-
munfullmäktige. 
 
Om myndighet har upphört och hela eller delar av verksamheten har förts 
över till annan myndighet ska detta noteras i båda myndigheternas arkiv-
förteckningar. 
 
§ 8 Utlämnande och utlåning av allmänna handlingar 

Utlämnande och utlåning av handlingar ur arkiv ska ske under sådana 
former att risk för skador eller förlust inte uppkommer.  
  
En förutsättning för utlämnade och utlåning är att det kan ske enligt tryck-
frihetsförordningens (TF) och offentlighets- och sekretesslagens (OSL) be-
stämmelser. 
 
§ 9  Beslut om riktlinjer 

Arkivmyndigheten utfärdar riktlinjer för tillämpningen av detta regle-
mente.  
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Riktlinjer till reglemente för den kommunala ar-
kivvården 
 
Innehållsförteckning 
1. Krav på arkivvård enligt arkivlagen 
2. Kommunarkivarie/arkivföreståndare, arkivansvarig och arkivre-

dogörare 
3. Arkiv 
4. Tillsyn 
5. Dokumenthanteringsplan 
6. Arkivbeskrivning 
7. Arkivförteckning 
8. Systemdokumentation 
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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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-
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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 
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• avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara 

arkivhandlingar, och 

• verkställa föreskriven gallring i arkivet. 
 

2. Kommunarkivarie/arkivföreståndare, arkivansvarig och 
arkivredogörare 

Kommunarkivarien/arkivföreståndaren ansvarar för verksamheten i 
kommunens slutarkiv. På uppdrag av arkivmyndigheten utövar kom-
munarkivarien tillsyn och ger myndigheterna råd om frågor om doku-
menthantering och arkivvård. Kommunarkivarien ansvarar också för 
att god ordning upprätthålls 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,  

• 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 

• efter samråd med arkivansvarig kvinna eller man och kommun-
arkivarien verkställa de gallringsbeslut som finns, 

• ordna och förteckna handlingarna enligt det allmänna arkivschemat, 
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• ombesörja leveranser till kommunens slutarkivarkiv samt  

• 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. Denna tillsyn görs av kommun-
arkivarien genom besök hos varje myndighet vartannat år. Från den be-
rörda 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. Dokumenthanteringsplan 

Dokumenthanteringsplanen beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa ska hanteras. Planen ska godkännas av arkivmyndigheten.  
 
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, 
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• gallringsfrist, dvs. hur länge handlingarna ska arkiveras innan gall-

ring ska ske samt 

• för handling som ska bevaras, när den ska levereras till kommunens 
slutarkiv, på vilket medium den ska slutförvaras samt seriesignum 
(kodbeteckning) i arkivförteckningen.  

 
6. Arkivbeskrivning 

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

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

• myndighetens organisation och arbetsuppgifter, 

• från vilken tidigare myndighet uppgifterna eventuellt har övertagits, 

• lagar och andra regler som styr verksamheten, 

• uppgift om de viktigaste handlingstyperna, 

• dokumenthanteringsplan, 

• systemdokumentation, 

• sekretess som tillämpas, 

• uppgift om sökingångar i arkivet samt 

• uppgift om arkivansvarig, arkivredogörare och andra nyckelperso-
ner hos myndigheten. 

 
7. 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, 
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• 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. 
 
8. 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 informatio-
nen är kodad i filerna. Den ska omfatta all information, både administ-
rativ och teknisk, som är nödvändig för att förstå innehållet i de digitala 
handlingarna. Utförlig information finns i Riksarkivets författningssam-
ling RA-FS 2009:1. 
 
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 

2010:2  Ändringar till ovanstående RA-FS 

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) 
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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 

1997:3  Ändringar till ovanstående RA-FS 
 
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 myndighe-
ten, 

• utkast till tjänsteutlåtanden eller koncept till brev och protokoll, 

• offentliga utredningar och annat biblioteksmaterial samt 

• alla plastfickor, gem, provpåsklämmor etc. Endast häftklamrar får 
finnas kvar. Vid osäkerhet kontaktas kommunarkivarien. 

 
11. Gallring 

Gallring är en avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar enlig 
ett i förväg fattat myndighetsbeslut, t.ex. fastställd dokumenthanter-
ingsplan. Gallrade handlingar ska strimlas eller bränns. Sekretesshand-
lingar ska alltid strimlas före bränning. 
 
Respektive myndighet ansvarar för gallringen av sina handlingar.   
 
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. 
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12. Överlämnade 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 (tillhandahålls av kommun-
arkivet). 

• 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 kar-
tongryggen. 

 
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 

Vilse i arkivet, handbok i kommunal arkivhantering av Annika Holm-
berg 
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Bevara eller gallra, gallringsråd för kommuner, landsting och regioner. 
Utgivna av SKL och Riksarkivet 

Standarden SS 62 80 10 Arkivteknik – Ordlista 
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Personalpolitiskt program - uppdatering 

Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds 
kommun.  

Innehåll 
1. Strömsunds kommun – en attraktiv arbetsgivare

1.1 En samlad bild av personalpolitiken
1.2 Personalpolitisk värdegrund i Strömsunds kommun
1.3 Kommunal verksamhet präglas av förändring och utveckling
1.4 Förtroendevalda politiker är yttersta representanter för arbetsgivaren
1.5 Personalpolitisk värdegrund

2. Personalpolitisk vision
2.1 Framgångsfaktorer för en god personalpolitik
2.2 Arbetsmiljö
2.3 Ledarskap
2.4 Medarbetarskap
2.5 Alkohol och droger
2.6 Jämställdhet
2.7 Mångfald
2.8 Personal och kompetensförsörjning
2.9 Lön
2.10 Arbetstid

1. Strömsunds kommun - en attraktiv arbetsgivare

1.1 En samlad bild av personalpolitiken 
Det personalpolitiska programmet ger en samlad bild av arbetsgivarens syn på 
personalpolitiken samt utgör en grund för ett gemensamt förhållningssätt och 
gemensamma värderingar på alla nivåer inom alla verksamheter. Personalpoli-
tiska programmet är ett levande dokument som uppdateras och utvecklas kon-
tinuerligt. Det är ett hjälpmedel för cheferna att kunna tillförsäkra sina medar-
betare att en god personalpolitik för både kvinnor och män följs och att det 
finns tydlighet i det decentraliserade ansvaret rörande personalfrågor i 
Strömsunds kommun.  

1.2 Personalpolitisk värdegrund i Strömsunds kommun  
En god personalpolitik kräver att det på alla nivåer i organisationen förs en dia-
log om vilken värdegrund som genomsyrar organisationen. Varje verksamhet 
har en gemensam värdegrund i hur chefer och medarbetare ser på verksamhet-
ens uppgifter, vad som är meningsfullt i arbetet och hur var och en värderar sitt 
yrke. Det finns en tydlig gemensam uppfattning om vad som är viktigt för att 
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Strömsunds kommun ska vara en god arbetsgivare och hur var och en ser på 
sitt eget ansvar för att verksamheten skall vara bra och utvecklas.  
 
Vår gemensamma värdegrund präglar alla yrkesmässiga relationer. Vår värde-
grund finns med när vi utvecklar och diskuterar vårt sätt att arbeta. Vi får ald-
rig glömma att det är på kommuninvånarnas uppdrag vi arbetar. Utifrån de-
mokratiska grundvärderingar har vi alltid respekt för våra kommuninvånares 
behov och önskemål. Ett gott bemötande och kvalitetssäker service känneteck-
nar all verksamhet.  
 
1.3 Kommunal verksamhet präglas av förändring och utveckling 
Den kommunala verksamheten präglas av förändring och utveckling. Vi har 
dock ett antal grundläggande värden som måste beaktas som till exempel de-
mokrati och mänskliga rättigheter, rättssäkerhet samt etik och moral. För den 
som är förtroendevald eller anställd måste därför samhällsnyttan alltid gå före 
egenintressen. 
 
1.4 Förtroendevalda politiker är yttersta representanter för arbetsgivaren 
 
Förtroendevalda politiker i fullmäktige, styrelser och nämnder är yttersta re-
presentant för kommunen som arbetsgivare. Detta finns närmare reglerat i reg-
lementet för kommunstyrelsen, fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-11: 

Del 1 Kommunstyrelsens arbetsuppgifter  
Personalpolitiken 
8 §. Styrelsen har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för alla anställda kvinnor och 
män i de kommunala verksamheterna. 
Del 2 För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser  
Arbetsmiljöansvar 
3 §. Styrelsen ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och män beaktas när 
styrelsen fattar beslut med verksamhetsorganisatoriska konsekvenser. 

 
Alla nämnds- och styrelseledamöter har ett gemensamt kollektivt ansvar oav-
sett om partiet är i majoritet eller opposition. Rollfördelningen mellan politisk 
ledning och anställda; såväl chefer som medarbetare regleras i delegationsord-
ningen.  
 
1.5 Personalpolitisk värdegrund  
 
Strömsunds kommuns chefers, ledares, medarbetares samt förtroendevaldas 
förhållningssätt gentemot varandra och vår omgivning kännetecknas av  
 
Delaktighet 
Medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet 
till inflytande i dialog med varandra.  
 



 
 

 
Titel: Personalpolitiskt program  

 3 (6) 
 

Id nr:  0:3   
   

 
Respekt  
Kvinnors och mäns lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man 
själv vill bli bemött.  
 
Ansvar  
Att med lojalitet och engagemang arbeta i riktning mot uppsatta mål och i en-
lighet med fattade beslut. Att se, höra och stödja varandra.  
 
2. Personalpolitisk vision  
 
Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare med goda hälsofrämjande 
arbetsplatser som kännetecknas av arbetsglädje och bra resultat.  
 
2.1 Framgångsfaktorer för en god personalpolitik:  
I detta program är följande policys samlade som grund för den goda personal-
politiken: 
 
• Arbetsmiljö 
• Ledarskap  
• Medarbetarskap  
• Alkohol och droger  
• Jämställdhet  
• Mångfald  
• Personal och kompetensförsörjning  
• Lön  
• Arbetstid  
 
2.2 Arbetsmiljö  
Arbetsmiljö är en naturlig del i det vardagliga arbetet - varje dag. God arbets-
miljö där alla anställda kvinnor och män medverkar och tar ansvar ger arbets-
glädje och bidrar till att uppnå verksamhetens mål. Genom att ta tillvara på 
medarbetarnas engagemang ökar arbetsgivarens möjligheter att rekrytera, be-
hålla och utveckla goda medarbetare. Chefer och medarbetare arbetar kontinu-
erligt tillsammans med arbetsmiljöfrågorna på den goda hälsofrämjande och at-
traktiva arbetsplatsen. Arbetsplatsträffar för chefer och medarbetare är den vik-
tigaste grunden för kvinnors och mäns delaktighet. I dialog med arbetsgivaren 
det vill säga chef, medarbetare och fackliga organisationer utvecklas relationer 
för bästa arbetsmiljö och resultat. Chefers och medarbetares hälsa, utveckling 
och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verk-
samhet. Med chefer och medarbetare som är engagerade, motiverade och som 
vill, kan och tillåts ta ansvar utvecklas verksamheten.  
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Genom att ständigt arbeta förebyggande med fysisk, psykisk, organisatorisk 
och social arbetsmiljö skapas en säker och hälsosam arbetsmiljö. Hälsa är en 
helhet kring individens alla roller både i arbetet och på fritiden. Alla har ett an-
svar att ta hand om sin egen hälsa.  
 
Inriktningsmål:  
Kvinnor och män har en säker och tillfredställande arbetsmiljö.  
Kvinnor och män upplever trivsel och arbetsglädje.  
Kvinnor och män arbetar ett helt arbetsliv med hög frisknärvaro och bibehållen 
arbetshälsa.  
 
2.3 Ledarskap  
Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verk-
samhet. Ledarskapet präglas av de värderingar som ligger till grund för det 
demokratiska uppdraget.  En humanistisk och positiv människosyn är grunden 
för förhållningssättet till medarbetare och kommuninvånare. Arbetsgivaren 
verkar för att utveckla skickliga och kompetenta chefer. Genom tydlig rollför-
delning mellan politiker och chefer skapas trygghet att utöva ledarskapet och 
tydlighet i ansvar och befogenheter. Chefen stimulerar medarbetarna och ger 
möjlighet och utrymme för utveckling och individuell kompetensutveckling. 
Chefen är en förebild för medarbetarna och en god företrädare för kommunen i 
möten med kommuninvånarna. Chefen styr verksamheten genom att tydlig-
göra verksamhetens visioner och mål samt arbetar kontinuerligt med målstyr-
ningsprocesser genom att konkretisera mål och skapa förutsättningar för att 
uppnå dessa samt följer upp resultat. Chefen har en tydlig arbetsgivarroll. Att 
etablera relationer till medarbetarnas fackliga företrädare ingår i uppgiften att 
skapa laganda och sammanhållning.  
 
Inriktningsmål:  
Arbetsgivaren har ett medvetet och tydligt ledarskap.  
 
 
2.4 Medarbetarskap  
Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verk-
samhet. Medarbetarnas gemensamma uppgift är att sätta kommuninvånarnas 
behov och intressen i centrum. Som medarbetare respekterar vi varandras åsik-
ter, roller och funktioner. Ett gott medarbetarskap innebär att ta ett aktivt an-
svar för att nå organisationens mål och utveckla verksamheten och oss själva. 
Ett fritt och öppet åsiktsutbyte i dialog är nödvändigt för ett kreativt klimat och 
bidrar till att utveckla organisationen. Förutsättningen för ett gott medarbetar-
skap är att vara tydlig och ärliga mot varandra. Alla känner arbetsglädje, enga-
gemang och yrkesstolthet.  
 
Inriktningsmål:  
Kvinnor och män känner sig delaktiga och har inflytande på arbetsplatsen.  



 
 

 
Titel: Personalpolitiskt program  

 5 (6) 
 

Id nr:  0:3   
   

 
2.5 Alkohol och droger  
Genom arbetsgivarens målinriktade och förebyggande arbete påverkas den 
allmänna attityden till alkoholproblem så att varje anställd kvinna eller man, 
blir medvetna om riskerna att bruka alkohol och droger. Chefer och medarbe-
tare i Strömsunds kommun använder inte alkohol och droger som påverkar ar-
betet. Det är chefs ansvar att uppmärksamma problem relaterade till alkohol 
och droger på arbetsplatsen och se till att vidta alla nödvändiga och möjliga åt-
gärder som behövs.  
 
 
Inriktningsmål:  
Genom förebyggande och tidiga insatser är arbetsplatserna alkohol- och drog-
fria.  
 
 
2.6 Jämställdhet  
Arbetsgivaren har jämställda arbetsplatser där varje kvinna eller man mår fy-
siskt och psykiskt bra, har ett socialt stöd och känner att just deras erfarenheter 
och kunskaper tas till vara oavsett könstillhörighet. Genom att arbeta med jäm-
ställdhetsintegrering bidrar Strömsunds kommun till ett mer jämställt samhälle.  
 
Inriktningsmål:  
 
Varje arbetsplats har en arbetsmiljö med arbetsvillkor som lämpar sig för 
kvinnor och män. 
Personalförsörjning inriktas på mer representativ könsfördelning på alla ni-
våer.  
 
 
2.7 Mångfald  
Arbetsgivaren arbetar för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Arbetsklimatet 
präglas av förståelse och respekt. Varje medarbetare känner sig sedd och be-
kräftad. Aktivt mångfaldsarbete tillför nya idéer, förändrat arbetssätt och en in-
tegrerad organisation.  
 
Inriktningsmål:  
Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för ökad mångfald.  
 
 
2.8 Personal och kompetensförsörjning  
Arbetsgivaren har en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpas-
sad till verksamhetens behov i hela kommunen. Omvärlden förändras ständigt 
och ändrade behov och förutsättningar ställer större krav på verksamhetens 
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förmåga till anpassning. För att ge kommunens flickor och pojkar, kvinnor och 
män, den service som behövs är det viktigt att rekrytera, attrahera, tillvarata 
och utveckla medarbetarna inom organisationen. Personalförändringar möts i 
första hand med utvecklingsinsatser och sker på ett professionellt och rättssä-
kert sätt med respekt för individen. Jobben är intressanta och utvecklande med 
möjlighet till personlig utveckling och individuell kompetensutveckling, för att 
trygga arbetsgivarens behov av kompetent och flexibel personal. Arbetsgivaren 
erbjuder trygga anställningsvillkor med grundanställning på heltid. Det är vik-
tigt att arbetsgivaren kan erbjuda tillsvidareanställningar. Arbetsgivaren arbe-
tar aktivt för att minimera anställningar på timtid och erbjuder månads- och 
tillsvidareanställning utifrån verksamheternas behov av vikarier.   
 
Inriktningsmål:  
Arbetsgivaren har kompetenta och engagerade medarbetare.  
En personalförsörjningsplan för att säkra kommande personalbehov i hela 
kommunen ska upprättas. 
Andelen tillsvidareanställda i kommunen ska öka och andelen timanställda 
minska 
 
2.9 Lön  
Lönepolitik är ett styrmedel för att stärka arbetsgivarens möjligheter att behålla, 
utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare. Arbetsgivarens lönepolitik 
stimulerar nuvarande och blivande medarbetare till goda arbetsinsatser, enga-
gemang och arbetstillfredsställelse samt bidrar till en effektiv verksamhet. Lö-
nebildningen i kommunen är enhetlig.  
 
Inriktningsmål:  
 
Lönesättningen är konsekvent utifrån klara och tydliga lönesättningsprinciper.  
 
2.10 Arbetstid  
Hälsa och välbefinnande förutsätter en balans mellan arbetsliv och privatliv.  
Därför tillmötesgår arbetsgivaren individuella önskemål så långt det är möjligt 
gällande arbetstidens längd och förläggning.  
 
Inriktningsmål:  
Arbetsgivaren erbjuder flexibla arbetstidslösningar.  
Arbetsgivaren ska aktivt arbeta för att möjliggöra heltidsanställningar samt 
stimulera anställda att söka till heltidsanställning 

 



 
 

Titel: Riktlinjer för finansverksamheten 1 (6) 

Id nr:  0:4 Typ:  Riktlinje  Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, § 103  Uppdateras: 2017 
   
 

Riktlinjer för finansverksamheten inom 
Strömsunds kommunkoncern 
  
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Finansverksamhetens mål 
3. Likviditesförvaltning 
4. Finansiering och riskhantering  
5. Borgen 
6. Ansvarfördelning   
7. Rapportering 
8. Instrument och motparter 
9. Referenser 
 
1. Bakgrund 

 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att kommunen ska för-
valta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och be-
tryggande säkerhet kan tillgodoses. Där står också att fullmäktige ska 
meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
Dessa riktlinjer anger ramar för hur finansverksamheten ska bedrivas 
inom Strömsunds kommunkoncern. Med finansverksamhet avses lik-
vidites- och skuldförvaltning. 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att för kommunkoncernen fastställa: 

• finansverksamhetens mål 
• ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras 
• ramar och riktlinjer för begränsning av de risker som förekom-

mer i finansverksamheten 
 

2. Finansverksamhetens mål 
 

Finansverksamhetens mål är att: 
• säkerställa kommunkoncernens betalningsförmåga på kort och 

lång sikt 
• minimera kommunkoncernens räntekostnader 
• säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kon-

troll 
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3. Likviditesförvaltning 
 

Betalningsberedskap 
 
Kommunkoncernen bör ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar 
en betalningsberedskap om minst 30 dagar samt tillgängliga likvida 
medel som motsvarar en betalningsberedskap om minst 60 dagar.  
 
Tillgängliga likvida medel definieras som: 

• kassa och bank 
• ej utnyttjade kreditlöften 
• finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

 
Långsiktig överlikviditet bör undvikas till förmån för minskning av lå-
neskulden. 
 
Koncernkonto 
 
Kommunen och de helägda kommunala bolagens likvida medel och be-
talningsflöden ska samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem i 
bank. 
 
Ekonomichefen i kommunen ansvarar för att likviditetsplanering ge-
nomförs löpande för att skapa underlag för effektiv hantering av under- 
och överskottslikviditet.  
 
Underskottslikviditet 

 
Om underskottslikviditet uppstår ska ekonomichefen ta upp lån genom 
att använda avtalade krediter eller på annat sätt låna på högst ett år. 
 
Överskottslikviditet 

 
Placering av överskottslikviditet ska inte ske med längre löptid än ett år 
såvida inte särskilda skäl föreligger. 
 
Kortfristig överlikviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i 
tillåtna instrument och hos godkända motparter enligt avsnitt 8. Place-
rade medel ska kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom 
tre bankdagar. 
 
För att minska motpartsrisken bör placeringar spridas mellan olika 
emittenter.  
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4. Finansiering och riskhantering 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ramar för kommunkoncernens lång-
siktiga upplåningsbehov. Godkända former för upplåning och god-
kända motparter framgår av avsnitt 8. 
 
All upplåning för kommunkoncernen ska beredas och samordnas av 
kommunens ekonomichef för att ge största möjliga samordnings-, stor-
leks- och säkerhetsfördelar. All upplåning verkställs av kommunens re-
spektive bolagens firmatecknare. 
 
Refinansieringsrisk 
 
Eftersom merparten av kommunens och de kommunala bolagens inve-
steringar har en lång ekonomisk livslängd och huvudsakligen utgörs av 
anläggningstillgångar bör finansieringen ha en långsiktig kapitalbind-
ning för att minska refinansieringsrisken. Därför bör högst 20 % av lå-
neskulden förfalla varje år. 
 
För att minska finansieringsrisken bör kapitalbindningen i låneportföl-
jen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. 
 

 
Ränterisk 
 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen 
spridas över tid enligt tabellen nedan. 
 
Löptid Normalvikt Minsta vikt Högsta vikt 
Kortare än 1 år 40 % 30 % 50 % 
1 – 3 år 15 % 10 % 25 % 
3 - 5 år 15 %   5 % 25 % 
5 – 7 år 15 %   5 % 25 % 
7 – 10 år 15 %   5 % 25 % 
Snitträntebindning, år  3,1  2,0  4,0 
 

Kapital-
bindning 

<1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 
år 

Maximalt 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
Minimalt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Valutarisk 
 
Placering eller upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillå-
ten.  
 
Betalningsflöden i annan valuta än svenska kronor ska kurssäkras om 
de uppgår till ett värde motsvarande 1 000 000 SEK eller mer. 
 
5. Borgen 
 
Endast kommunfullmäktige får fatta beslut om borgen. Kommunfull-
mäktige ska ha en mycket restriktiv inställning till borgensengagemang 
utanför kommunkoncernen. 
 
Kommunala bolag 

 
De kommunala bolagens borgensram ska prövas i samband med beslut 
om budget för kommande år. Vid omsättning/konvertering av lån be-
höver inte nytt borgensbeslut fattas om utrymmet finns i befintlig bor-
gensram. 
 
6. Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska besluta om: 
• riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet 
• tillåtna former och godkända motpartner vid placering och upplå-

ning 
• ramar för kommunens långsiktiga upplåningsbehov 
• ramar och villkor för borgen till kommunala bolag 
• borgensavgift 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för hela kommu-
nens utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär att styrelsen har 
ansvar för att löpande analysera kommunens ekonomi och vid behov 
initiera åtgärder. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi bistår 
kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens ekonomi. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar om: 
• upptagande av lån över 2 år inom av kommunfullmäktige fast-

ställda budgetramar 
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Ekonomichefen  
Ekonomichefen beslutar om: 
• upptagande av lån till och med två år inom av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramar 
• upptagande av lån med högst ett års löptid för att minska likvidi-

tetsunderskott 
• uppsägning av befintliga lån för att ersätta dessa med nya enligt 

dessa riktlinjer 
• genomföra placeringar av likvida medel enligt dessa riktlinjer 

 
7. Rapportering 

 
Rapportering av finansverksamheten sker enligt fastställda riktlinjer 
för den ekonomiska processen. Se separata riktlinjer. 
 
8. Instrument och motparter 
 
Placering 
 
Vid placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna: 

• räntebärande värdepapper 
• bankinlåning 

 
Vid placering av överlikviditet är följande motparter godkända: 

• svenska staten 
• svenska kommuner och landsting 
• av kommunen hel- eller delägda bolag 
• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• Kommuninvest 

 
Upplåning 
 
Vid upplåning är följande instrument tillåtna: 

• checkkredit 
• reverslån 

 
Vid upplåning är följande motparter godkända: 

• svenska kommuner och landsting 
• av kommunen hel- eller delägda bolag 
• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• av svenska banker helägda bolag 
• Kommuninvest 
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Derivat 
 
Derivat kan användas för att minimera risker eller justera räntebind-
ningen i portföljen. Alla derivat ska vara kopplade till en underlig-
gande placering eller upplåning. Andra derivat än ränteswappar och 
räntetak bör användas med stor restriktivitet mot bakgrund av att det 
krävs mycket god finansiell kunskap för att kunna värdera dem. 
 
Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

• ränteswap 
• FRA (Forward Rate Agreement) 
• räntetak 
• räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv) 
• valutaswap 
• valutatermin 

 
För derivattransaktioner är följande motparter godkända: 

• svenska banker (står under den svenska finansinspektionen) 
• av svenska banker helägda bolag 

 
9. Referenser 

 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 
0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
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Reglemente för kommunrevisionen 
 
Innehållsförteckning 
Revisionens formella reglering  § 1 
Revisorernas antal, organisation och uppdrag § 2 - 5 
Revisorernas uppgifter   § 6 - 7 
Revisorernas ekonomi och förvaltning § 8 -11 
Revisorernas sakkunniga biträden  § 12 - 13 
Revisorernas arbetsformer  § 14 - 17 
Revisorernas rapportering  § 18 - 20 
Revisorerna och fullmäktige  § 21 
Revisorernas arkiv   § 22 
Reglementets giltighet   § 23 
 
Revisionens formella reglering 

§ 1. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revis-
ionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala 
bolag.  

 
Revisorernas antal, organisation och uppdrag 

§ 2. Kommunen har minst en revisor från varje politiskt parti som är 
representerat i fullmäktige. Antalet revisorer ska vara minst fem styck-
en. Revisorerna utses efter allmänna val av fullmäktige. Fullmäktige 
väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revi-
sorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen och 
det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första 
året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.  

 
§ 3. Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  

 
§ 4. Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer 
och ersättare till kommunens bolag samt revisorer med ersättare i 
kommunala stiftelser och kommunalförbund i det antal som fastställts 
för varje enskilt företag.  

 
§ 5. Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordfö-
rande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemen-
samma sammankomster och sammanträden. Ordföranden utses inom 
minoritetens partier. 
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Revisorernas uppgifter 

§ 6. Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen 
av till kommunen lämnade donationsstiftelser.  
 
§ 7. I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra 
sig. 
 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 8. Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Be-
redningen sker på initiativ av kommunfullmäktige och i samråd med 
revisorerna.   

 
§ 9. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna 
i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna.  

 
§ 10. För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv samman-
träder revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.  

 
§ 11. Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäkti-
ges presidium.  

 
Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 12. Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till 
sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra gransk-
ningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommu-
nens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslu-
tar själva om upphandling.  

 
§ 13. Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelse-
lagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga 
som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.  

 
Revisorernas arbetsformer 

§ 14. Ordförande kallar revisorerna till sammankomster i gransknings-
arbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. 
Revisorerna får kalla även sina sakkunniga och andra experter samt för-
troendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sam-
mankomster.  
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§ 15. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprät-
tas.  
 
§ 16. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska 
tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 
 
Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en revisor. Revisorer-
na kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Pa-
ragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
 
§ 17. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att 
alla revisorerna är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
den eller de som revisorerna utser.  
 
Revisorernas rapportering 

§ 18. Revisionsberättelse lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 
 
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för re-
sultatet av revisorernas granskning.  
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäk-
tige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
§ 19. Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till kommun-
styrelsens sammanträde i oktober varje år. Utlåtandet lämnas direkt till 
fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten.  

 
§ 20. Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till 
fullmäktige. De sakkunnigas rapporter och bedömningar från reviso-
rerna skickas till fullmäktiges presidium så snart en granskning är av-
slutad. Fullmäktiges presidium ansvarar för vidare spridning till full-
mäktiges alla ledamöter. 

 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen om att de sakkunnigas rappor-
ter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de 
rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revis-
ionsberättelsen.  
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Revisorerna och fullmäktige 

§ 21. Revisorerna och fullmäktiges presidium har överläggningar minst 
två varje år. 

 
Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt på föredragningslis-
tan där revisorerna har möjlighet att informera om revisionens arbete 
och resultat.  
 
Revisorernas arkiv 

§ 22. För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivla-
gen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente med tillhörande rikt-
linjer.  

 
Reglementets giltighet 

§ 21. Reglementet gäller från den 1 juli 2016 till dess att fullmäktige fat-
tar annat beslut. 
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Regler för kommunalt partistöd i Strömsunds 
kommun 

 
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna 
om kommunalt partistöd. 
 
I Strömsunds kommun ska därutöver följande gälla: 
 
1 §  Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Strömsunds kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kapitlet 9 andra 
stycket kommunallagen. 
 
2 §  Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av: 

• ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt 
• ett mandatstöd, som uppgår till 18 000 kronor per mandat och år. 
 
3 §  Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). 
 
Partistödet utgår för de kalendermånader som återstår till nästa utbe-
talning efter det att representationen upphört. 
 
4 §  Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning 
senast den 30 juni efter räkenskapsårets utgång och som visar att parti-
stödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet, 9 §, första 
stycket i kommunallagen. 
 
Till redovisningen ska fogas ett granskningintyg. 
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5 §  Årlig utbetalning 

Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut 
av fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet, 11 § andra 
stycket kommunallagen inte inlämnats till kommunstyrelsen inom före-
skriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 

Innehållsförteckning, § 
1. Giltighetstid
2. Tillämpningsområde
3. Ersättningsformer
4. Ersättningarnas storlek
5. Ersättningsberättigade sammanträden mm
6. Årsarvoden
7. I årsarvodet ingående arbetsuppgifter
8. Arvode för sammanträde
9. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
10. Ersättning för kostnad för resor och traktamente
11. Färdtidsersättning
12. Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut
13. Ersättningsregler för gruppsammanträden
14. Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar
15. Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom.
16. Ersättning för förlorad pensionsförmån
17. Ersättning för förlorad semesterförmån
18. Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
19. Försäkring
20. Utbetalning
21. Tolkning av bestämmelserna

1 §  Giltighetstid 

Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari 2016 och tills vi-
dare.   

2 §  Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och övriga av fullmäktige tillsatta nämnder, beredningar och revisorer 
samt för tjänstgörande ersättare i ovan berörda nämnder och styrelser. 
Bestämmelserna gäller även för de politiskt förtroendevalda i kommu-
nens tillgänglighets- och pensionärsråd. 

Respektive nämnd eller styrelse avgör i varje enskilt fall om bestäm-
melserna även ska gälla för av styrelse eller nämnd tillsatt berednings-
grupp eller annan arbetsgrupp.
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3 §  Ersättningsformer  
 
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och re-
sekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå enligt dessa bestäm-
melser för vissa andra kostnader eller intäktsförluster. 
 
4 §  Ersättningarnas storlek  
 
Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser. 
 
Grundprincipen är att 

• Arvode lika med eller mer än 15 % ska täcka allt arbete, såväl förbe-
redelser som möten. 

• Arvode mindre än 15 % ska täcka allmänna förberedelser men ska 
kompletteras med arvode för möte och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst om inte annat anges. 

 
5 §  Ersättningsberättigade sammanträden m.m.  
 
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid samman-
träden, förrättningar, kurser och konferenser såväl inom som utom 
kommunen till ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare. 
 
6 §  Årsarvoden  
 
Årsarvoden utgår för ordförande och för vice ordförande m.fl. enligt 
följande regler: 

• Årsarvodet beräknas i procent på kommunstyrelsens ordförandes 
årsarvode. Procentsatser och belopp framgår i bilaga. 

• Semesterdagstillägg eller motsvarande utgår inte.  
• De kommunala uppdragen får inte arvoderas till mer än 100 % av ett 

helt årsarvode. 
• Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från 

den 1 januari med den genomsnittliga löneutveckling som Kommu-
nals medlemmar i kommunen erhållit året före. 

 
Utses årsarvoderad förtroendeman till annat uppdrag utan samband 
med eget förtroendemannaområde ska av beslutet framgå om samman-
trädesarvode enligt 7 § och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
5 § ska utgå. 
 
Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt upp-
drag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per 
frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om 
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ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdra-
get ska inte göras på grund av semester. Det avdragna beloppet betalas 
till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har års-
arvode för uppdrag inom organisationen ska vederbörande avstå från 
det egna arvodet under motsvarande tid. 
 
Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag/tillträder 
uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den 
tid av året som vederbörande innehaft uppdraget. 
 
7 § I årsarvodet ingående arbetsuppgifter  

Ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbetsupp-
gifter: 

• uppföljning av egna nämndens verksamhet 
• genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredra-

gande eller annan arbetstagare 
• besök på nämndens förvaltning/avdelning för information, utan-

ordning eller påskrift av handling 
• information till allmänheten och till egna partiorganisationer 
• utövande av delegeringsbeslut 
• deltagande i egna nämndens sammanträden, förhandlingar, besikt-

ningar, inspektioner eller motsvarande, som ingår i den egna verk-
samheten 

• justering av protokoll, egna nämndens inklusive utskott 
• delta i konferenser/kurser såväl inom som utom kommunen 
 
Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
 
Vice ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbets-
uppgifter: 

• uppföljning av egna nämndens verksamhet 
• deltagande i egna nämndens sammanträden 
• besök på nämndens förvaltning/avdelning för information, utan-

ordning eller påskrift av handling 
• information till allmänheten och till partiorganisationer 
• utövande av delegeringsbeslut 
 
Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
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8 §  Arvode för sammanträde  
 
Arvode för sammanträde enligt bilaga utgår till den som har mindre än 
15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode ut-
går med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode/dag. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår arvode för två närvarodagar per år för respektive upp-
drag. 
 
Endast ett arvode per dag erhålls. 
 
9 §  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som 
har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två närvaro-
dagar per år för respektive uppdrag. 
 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande 
det styrkta bortfallet. Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad 
inkomst för att ersättning ska utbetalas. Högsta ersättningsnivå framgår 
av bilaga. 
 
Egen företagare erhåller en schablonersättning på 2 % av kommunsty-
relsens ordförandes månadsarvode/dag för förlorad arbetsför-
tjänst/inkomstbortfall/eller annan förlorad ersättning inklusive se-
mesterersättning och individuell pensionsdel. Egna företagare ska 
styrka att de bedriver egen näringsverksamhet, oavsett form, t.ex. regi-
streringsbevis. Högsta schablonersättning framgår av bilaga. 
 
10 § Ersättning för kostnad för resor och traktamente  
 
Resor ersätts från och till bostaden. 
 
Förtroendevalda med mindre än 40 % totalt årsarvode har bostaden 
som stationeringsort. Resor från bostaden är inte skattepliktiga. 
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer har tjänsterum i 
kommunkontoret och därför Strömsund som stationeringsort. Det in-
nebär att deras ersättning för resor med egen bil mellan bostaden och 
Strömsund är skattepliktig. 
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Ersättning för reskostnader med egen bil utges med belopp per kilome-
ter samt traktamenten enligt de grunder som gäller för kommunens an-
ställda enligt de kommunala avtalen för bilersättning- och traktamen-
ten. 
 
Vid endagsförrättning som sker på ställe med mer än 30 kilometers av-
stånd från stationeringsorten utges särskilt resetillägg vid bortavaro 
mer än sex respektive 10 timmar. Se bilaga. 
 
Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersätt-
ning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. 
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är för-
lagda så att behov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordfö-
randen i den nämnden där förtroendevald har sitt uppdrag. 
 
11 § Färdtidsersättning  
 
Förtroendevald som reser utanför ordinarie arbetstid (kl 08:00 – 17:00 
måndag – fredag) erhåller färdtidsersättning enligt bilaga.  
 
12 §  Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut  
 
Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgår vid: 

• underskrift av protokoll 
• underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden ut-

sedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning.
  

Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget ar-
vode. 
 
13 § Ersättningsregler för gruppsammanträden  
 
Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får 
även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppsammanträden, inom 
partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närva-
rolista förs av gruppansvarig. 
 
14 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar  
 
Kommunstyrelsens ordförande får vid högst fyra tillfällen per år hålla 
s.k. ordförandegenomgångar i aktuella frågor med andra ordföranden i 
kommunens nämnder och styrelser samt övriga ledamöter i kommun-
styrelsen som tillhör majoriteten. 
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Kommunalrådet i opposition får hålla högst fyra genomgångar per år 
med oppositionsledamöter i kommunstyrelsen samt med en företrädare 
för varje nämnd/styrelse. 
 
Vid dessa genomgångar utgår ersättning för resa enligt dessa bestäm-
melser. För förtroendevalda med mindre än 15 % totalt årsarvode utgår 
även sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
enligt dessa bestämmelser. 
 
15 §  Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom  
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer får utfyllnad när 
föräldrapenning tas ut och vid sjukdom enligt de grunder som gäller 
för kommunens anställda. 
 
16 §  Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda, Id nr 0:24. 
 
17 §  Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar eller 
motsvarande som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommu-
nalt förtroendeuppdrag. Förlust av förlorade semesterdagar ska styrkas 
av ett intyg från arbetsgivaren  
 
18 §  Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsätt-
ning 
 
Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktions-
nedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. 
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från 
den förtroendevalde. 
 
19 §  Försäkring  
 
Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % 
totalt årsarvode eller mer. 
 
20 §  Utbetalning 
 
För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroen-
devalda vid varje tillfälle begärs fylla i underlag och lämna till sekrete-
raren. 
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Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månads-
vis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Årsar-
vode betalas ut för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar 
betalas ut i efterskott. 
 
Uppkomna kostnader ska kunna styrkas med kvitto, biljetter samt i 
förkommande fall intyg från arbetsgivare eller motsvarande. 
 
21 §  Tolkning av bestämmelserna  
 
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka tillämp-
ningen av dessa bestämmelser. 
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Bilaga. Ersättningsbelopp 
 
1. Årsarvoden  
 

Uppdrag Tjänst-
görings-
grad 

Ersättning 
2016 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd  100 %  627 747 kr 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunal-
råd 

 75 %  470 811 kr 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppo-
sitionsråd 

 67,5 %  423 730 kr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inläsningsarvode. 
Utgår ej till de tre kommunalråden 

 5 %    31 387 kr 

Kommunfullmäktiges ordförande  10 %    62 775 kr  
Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande  6 %    37 665 kr 
Valutskottets ordförande  1 %      6 277 kr 
Ordförande i kommunrevisionen  10 %    62 775 kr 
Vice ordförande i kommunrevisionen  6 %    37 665 kr 
Revisorer  5 %    31 387 kr 
 
Innehas poster nedan av något av de tre kommunalråden utgår ej arvodet 
Miljö- och byggnämndens ordförande  30 %  188 324 kr 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande  3 %    18 832 kr 
Valnämndens ordförande  1 %      6 277 kr 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande  50 %  313 874 kr 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordfö-
rande 

 5 %    31 387 kr 

Socialnämndens ordförande  50 %  313 874 kr 
Socialnämndens vice ordförande  5 %    31 387 kr 
Ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostvi-
ken, se not 1 

 25 %  156 937 kr 

Vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård 
Frostviken, se not 1 

 2,5 %    15 694 kr 

Ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB  25 %  156 937 kr 
Vice ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB   2,5 %    15 694 kr 
Ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  25 %  156 937 kr 
Vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  2,5 %    15 694 kr  
Ordförande i Jämtlandsvärme AB  25 %  156 937 kr 
Vice ordförande i Jämtlandsvärme AB,  2,5 %    15 694 kr 
Ordförande i tillgänglighetsrådet  1 %      6 277 kr 
Ordförande i kommunala pensionärsrådet  1 %      6 277 kr 
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2.   Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 % totalt 

årsarvode i Strömsunds kommun 

  

Arvode/ersättning Ersättning 2016 
Sammanträdesarvode  785 kr/dag 
Protokollsjustering           300 kr/tillfälle 
Underskrift av socialnämndens vice ordfö-
rande eller av nämnden utsedd ledamot av-
seende myndighetsersättning beslut eller 
myndighetsutövning 

          300 kr/tillfälle 

Maximal ersättning till anställd för förlorad 
arbetsinkomst 

 1 569 kr/dag 

Schablonersättning för förlorad inkomst till 
egen företagare 

 1 046 kr/dag 

 

 

3. Färdtidsersättning  

Färdtid Ersättning 2016 
De första 10 timmarna under en kalender-
vecka 

 100 kr/timme 

Färdtid därutöver under kalenderveckan  150 kr/timme 
 

 

4.   Resetillägg vid endagsförrättning mer än 30 km från stationering-
sorten  

Resetillägg Ersättning 2016 
Bortavaro mer än sex timmar  75 kr 
Bortavaro mer än tio timmar  150 kr 
 
 

Not 1:  

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam 
nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod. 



 

 
Titel:  Representation, uppvaktning och gåvor 

1 (5) 

Id nr:  0:8 Typ:   Riktlinje  Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 3.0 
 

Fastställd:  KS 2015-05-05, § 107 
Reviderad:KS 2016-08-23, § 212   

Uppdateras:  
 

   
 
Riktlinjer för representation, uppvaktning och gå-
vor  
 
Innehållsförteckning 
1. Detta är representation 
2. Extern representation är riktad till gäster 
3. Intern representation är riktad till anställda och förtroendevalda 
4. Anhörig kan bjudas in till kommunens representation 
5. Verifikat och attest 
6. Gåvor vid extern representation 
7. Uppvaktning av föreningar och organisationer 
8. Uppvaktning vid 50-årsdagen 
9. Uppvaktning när anställningen eller uppdraget upphör 
10. Belöning för lång och trogen tjänst (25 år) 
11. Övertagande av verksamhet och särskilda skäl för uppvaktning 
12. Kondoleans 
 
1. Detta är representation 
 
Representation brukar delas in i extern och intern representation. Den 
externa är riktad till gäster, den interna till anställda och förtroende-
valda kvinnor och män. Representation kan omfatta mat, dryck, hotell-
rum, resor, underhållning, biljetter, personalfester och gåvor till gäster, 
anställda eller förtroendevalda.  
 
All representation ska vara måttlig och kostnaderna ska vara rimliga. 
Representationen ska ha ett tydligt samband med verksamheten. Den 
verksamhet som bjuder in eller ger gåvor ska stå för alla kostnader.  
 
Skatteverket har regler för vad som är avdragsgill kostnad för represen-
tation. 
 
2. Extern representation är riktad till gäster 
 
Extern representation kan ske för att skapa intresse för kommunen, 
knyta viktiga kontakter för den och främja kommunens intresse.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, 
nämnders ordförande, kommunchefen och förvaltnings- och avdel-
ningschefer får fatta beslut om extern representation. Beslutet ska fattas 
före representationstillfället. Det som har fattat beslut om extern repre-
sentation behöver inte närvara vid representationen. 
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Vid extern representation kan kommunen bjuda på mat och dryck. Vid 
representation under normal arbetstid ska måltiden vara av typen ”da-
gens rätt” eller ”affärslunch”. 
 
Starkare drycker än lättöl ska normalt inte ingå vid representation. Un-
dantag får göras om kommunen har internationella gäster. Det ska all-
tid finnas ett alkoholfritt alternativ vid representation. Kommunstyrel-
sens ordförande fattar beslut om när alkohol får serveras. 
  
3. Intern representation är riktad till anställda och för-

troendevalda 
 
Intern representation innebär att kommunen bjuder på mat och dryck 
vid aktiviteter för anställda kvinnor och män. Exempel på aktiviteter är 
informationsmöten, planeringskonferenser, förhandlingar, personalfes-
ter, årsavslutningar, uppvaktningar och avtackningar. 
 
Starkare dryck än lättöl får inte ingå i kommunens kostnader för intern 
representation. 
 
4. Anhörig kan bjudas in till kommunens representation 
 
Ibland kan det vara motiverat att anhörig bjuds in till kommunens re-
presentation. Berörd ordförande, kommun-, avdelnings- eller förvalt-
ningschef beslutar om någon anhörig ska bjudas in till representation-
en.  
 
5. Verifikat och attest 
 
På restaurangnotor och andra kvitton för representationen ska nedan-
stående uppgifter alltid framgå:  

• Syftet med representationen. 
• Datum för representationen. 
• Namn på de kvinnor och män som deltagit.  

 
Gransknings- och beslutsattest av faktura och utlägg för representation 
får inte göras av den som ansvarat för representationen och bör inte hel-
ler utföras av någon som själv deltagit i representationen.  
 
6. Gåvor vid extern representation 
 
Gåvor får, efter samråd med kommunchefen, delas ut vid besök, extern 
representation och resor. De gåvor som delas ut ska ligga inom ramen 
för vad som inte är skattpliktigt enligt Skatteverkets regler. Berörd 
nämnd eller förvaltning ska stå för kostnaden för gåvorna. 
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Såväl förtroendevalda som anställda kvinnor och män får bara ta emot 
skattefria gåvor. 
 
7. Uppvaktning av föreningar och organisationer 
 
Uppvaktning av föreningar och organisationer vid jubileer, kongresser 
och dylikt hanteras av kommunfullmäktiges ordförande, kommunsty-
relsens ordförande eller nämndsordförande. Uppvaktningen kan, efter 
samråd med ordföranden, göras av en tjänsteperson.  
 
Berörd nämnd eller förvaltning ska stå för kostnaderna. 
 
8. Uppvaktning vid 50-årsdagen 
 
Tillsvidareanställd ska uppvaktas på 50-årsdagen till ett sammanlagt 
värde av 2 % av ett prisbasbelopp. 
 
Anställda kvinnor och män uppvaktas av berörd avdelnings- eller för-
valtningschef.  
 
Avdelnings- och förvaltningschefer uppvaktas av kommunchefen. 
Kommunchefen uppvaktas av kommunstyrelsens ordförande.  
 
Den verksamhet som den anställde arbetar inom ska stå för kostnader-
na.  
 
9.  Uppvaktning när anställningen eller uppdraget upphör 
 
Anställd slutar  

Den kvinna eller man, som slutar efter minst 10 års anställning i kom-
munen, heltid eller deltid om minst 40 %, uppvaktas till ett sammanlagt 
värde av 3 % av ett prisbasbelopp. . Om den anställde avgår med pens-
ion uppvaktas han eller hon även enligt nedanstående stycke. 
 
Anställd går i pension 

Anställd kvinna eller man, som avgår med pension från en anställning i 
kommunen, uppvaktas alltid med blommor. Om den anställde har haft 
10 års anställning inom kommunen uppvaktas han eller hon även enligt 
ovanstående stycke. 
 
Förtroendevald avgår 

Förtroendevald kvinna eller man, som avgår efter en sammanhängande 
tid av minst två mandatperioder, uppvaktas till ett sammanlagt värde 
av 3 % av ett prisbasbelopp. 
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Kostnader för uppvaktningen 

Den verksamhet som den anställde arbetar inom ska stå för kostnader-
na. Berörd nämnd/styrelse ska stå för kostnaderna vid uppvaktning av 
en förtroendevald. 

 
10. Belöning för lång och trogen tjänst (25 år) 
 
Belöning för lång och trogen tjänst delas ut till 

• Den som varit anställd inom kommunen på heltid eller deltid om 
minst 40 % av en heltidstjänst under sammanlagt 25 år. 

• Förtroendevald, som innehaft sammanhängande uppdrag i 25 år 
inom kommunen.  

 
Belöning för lång och trogen tjänst delas ut högst en gång till samma 
person. En förtroendevald, som redan fått en belöning för lång och tro-
gen tjänst i egenskap av anställd, får ingen ytterligare belöning för sina 
insatser som förtroendevald. Motsvarande gäller för anställd. 
 
Belöningen är ett presentkort på 12 % av ett prisbasbelopp. 
 
Presentkorten ska delas ut av kommunfullmäktiges ordförande i sam-
band med kommunfullmäktiges sista sammanträde under året.  
 
Samtliga mottagare ska få en skriftlig inbjudan. 
 
Mottagaren får ersättning för resa enligt kommunens riktlinjer för resor 
i tjänsten mellan bostaden och utdelningsorten samt i förekommande 
fall ersättning för nattlogi. Reseersättning erhålls endast från ort inom 
kommunen, inte från en bostadsort utanför kommunen. 
 
Kommunstyrelsen ska stå för kostnaderna.  
 
11. Övertagande av verksamhet och särskilda skäl för upp-

vaktning 
 
Anställda kvinnor och män, som arbetat i en verksamhet som kommu-
nen har tagit över, får tillgodoräkna sig anställningstiden i denna verk-
samhet vid belöning för lång och trogen tjänst och anställningens upp-
hörande. 
 
Om det finns särskilda skäl kan kommunledningsförvaltning-
en/personal besluta om uppvaktning även om grunderna för uppvakt-
ning och belöning i dessa riktlinjer inte är uppfyllda. 
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12. Kondoleans 
 
Vid begravningen av en tillsvidareanställd kvinna eller man bör kom-
munen representeras av närmaste chef och/eller förvaltnings-/avdel-
ningschef. Former för deltagande sker i nära samråd med de anhöriga. 
 
Vid begravningen av en förtroendevald kvinna eller man bör kommu-
nen representeras av en representant för berörd nämnd eller styrelse. 
Former för deltagande sker i nära samråd med de anhöriga. 
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Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Processbeskrivning – året före verksamhetsåret 
3. Processbeskrivning – verksamhetsåret 
4. Processbeskrivning – året efter verksamhetsåret 
5. Ansvarsfördelning 
6. Referenser 

1. Bakgrund 
Strömsunds kommuns process för styrning och ledning omfattar arbete 
med mål, budget, planering, uppföljning och redovisning. 
 
Året före verksamhetsåret beslutar kommunfullmäktige om mål och 
budget för kommunens verksamhet kommande kalenderår och de två 
följande kalenderåren.  
 
Under verksamhetsåret sker regelbunden uppföljning av såväl mål som 
budget.  
 
Den löpande uppföljningen syftar till att 
 
• ge ledande politiker och tjänstepersoner information om verksam-

heten som underlag för den löpande styrningen, 
• utlösa åtgärder vid avvikelser, 
• ge kommunledningen en överblick över förväntat ekonomiskt utfall 

samt 
• ge kommunledningen underlag för likviditetsplanering. 
 
Året efter verksamhetsåret upprättas bokslut och årsredovisning. Års-
redovisningen fastställs av kommunfullmäktige och utgör underlag för 
beslut om ansvarsfrihet för politiker i nämnder och styrelser. 
 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 
 



 
 

 
Titel: Ekonomisk process 

2 (6) 

Id nr:  0:9   
 
2. Processbeskrivning – året före verksamhetsåret 
 
Arbetet inleds med att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer en 
tids- och aktivitetsplan för arbetet med mål och budget för kommande 
verksamhetsår. 
 
Under första kvartalet har kommunstyrelsen en budgetberedning där 
kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) redovisar det 
ekonomiska läget för det kommande verksamhetsåret och de följande 
två åren. Därefter följer budgetdialoger med ordförande i nämnder och 
förvaltnings- och avdelningschefer. I de politiska partierna pågår paral-
lellt ett arbete med politiska prioriteringar och inriktningsmål. 
 
Kommunstyrelsen utarbetar ett förslag till budgetramar för nämnder 
och förvaltningar. Kommunfullmäktige antar inriktningsmål och bud-
getramar före halvårsskiftet. KLF/ekonomi upprättar och distribuerar 
anvisningar och underlag för arbetet med mål och budget. 

 
Nämnderna lämnar in sina investeringsäskanden före sommaren.   
Tidigt under hösten beslutar kommunfullmäktige om investeringar 
kommande kalenderår. 
 
Fram till hösten arbetar nämnderna och förvaltningarna med förslag till 
mål och budget för kommande verksamhetsår. Nämnden väljer ut ett 
begränsat antal mål som ska redovisas till fullmäktige. Valda mål redo-
visas som inriktningsmål med mätbara effektmål. Alla mål som rör in-
divider ska redovisas könsuppdelade. Förslagen MBL-förhandlas, bes-
lutas i nämnden och skickas till kommunstyrelsen. 
 
I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats för kommande 
kalenderår. Resultatbudget, balansbudget, kassaflödesanalys och ramen 
för långsiktigt upplåningsbehov fastställs samtidigt för kommande ka-
lenderår och de två följande kalenderåren.  
 
3. Processbeskrivning – verksamhetsåret 
 
Uppföljningen under året består av månads- och tertialuppföljning. 
 
3.1 Månadsuppföljning (verksamhetsprognos) 

Månadsuppföljning sker normalt alla månader utom januari, juni och 
juli. Förvaltnings- och avdelningschefer upprättar en ekonomisk verk-
samhetsprognos för hela året med kommentarer. Vid befarad avvikelse 
från budgetramar lämnar förvaltnings-/avdelningschefen förslag på 
åtgärder för behandling och beslut i nämnden. 
 



 
 

 
Titel: Ekonomisk process 

3 (6) 

Id nr:  0:9   
 
För december redovisas faktiskt utfall för hela året med kommentarer. 
 
Verksamhetsprognoserna skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
3.2 Tertialuppföljning (bokslutsprognos) 

Tertialuppföljning görs per sista april och sista augusti och omfattar 
även de helägda kommunala bolagen. Till den ska bolagen redovisa en 
ekonomisk verksamhetsprognos för hela året med kommentarer.  
 
Verksamheterna ska utöver ordinarie månadsuppföljning (verksam-
hetsprognos) redovisa måluppfyllelse per sista april och sista augusti. 
 
Investeringsprognoser ska lämnas av verksamheterna per sista april re-
spektive sista augusti. För december redovisas faktiskt utfall. Samtliga 
redovisningar ska kommenteras per objekt. 

 
KLF/ekonomi sammanställer inlämnade rapporter om måluppfyllelse 
och ekonomiska verksamhetsprognoser och gör därefter en boksluts-
prognos för hela året. Per sista augusti gör KLF/ekonomi även ett del-
årsbokslut. Bokslutsprognoser skickas till kommunfullmäktige för god-
kännande. 
 
Finansrapporter sammanställs av KLF/ekonomi per sista april, sista 
augusti och sista december. De skickas till kommunstyrelsen. 
 
4. Processbeskrivning – året efter verksamhetsåret 
 
När verksamhetsåret är slut gör KLF/ekonomi ett bokslut för kommu-
nen och kommunkoncernen och sammanställer därefter en årsredovis-
ning. Årsredovisningen innehåller resultat och utvärdering av mål, 
ekonomi och verksamhet. Nämnders ordförande, bolagens verkstäl-
lande direktörer samt förvaltnings- och avdelningschefer lämnar enligt 
anvisningar från KLF/ekonomi in redovisning av måluppfyllelse, verk-
samhetsberättelser och annat underlag som begärs. 
 
Årsredovisningen redovisas i kommunstyrelsen under första kvartalet 
och därefter i kommunfullmäktige. Den ska enligt kommunallagen 
överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast den 15 april. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder och godkänner årsredovisningen.  
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5. Ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska:  
 
• Besluta om verksamheters ambitions- och servicenivå. 

• Besluta om politiska prioriteringar uttryckt i form av inriktningsmål 
för kommunens verksamhet. 

• Fastställa budgetramar för nämnder och förvaltningar. 

• Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget, kassa-
flödesanalys och ramen för långsiktigt upplåningsbehov. 

• Besluta om skattesats. 

• Granska och godkänna bokslutsprognoser.  

• Fatta beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. 

• Granska och godkänna årsredovisningen. 

 
Kommunstyrelsen 

Ur kommunstyrelsens reglemente: 

”Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska därvid fästa kommunfullmäktiges uppmärksamhet på 
eventuella avvikelser från gällande planer.” 
 
Konkret innebär det att kommunstyrelsen har ansvar för att: 
 
• Löpande analysera kommunens ekonomi och vid behov initiera åt-

gärder.  

• Via sitt arbetsutskott fastställa tids- och aktivitetsplan för arbete med 
mål och budget samt uppföljning.  

• Upprätta förslag till budgetramar för nämnder och förvaltningar. 

• Upprätta slutligt förslag till års- och flerårsbudget.  

• Upprätta förslag till långsiktigt upplåningsbehov. 
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• Löpande följa upp av kommunfullmäktige och nämnder beslutade 

mål och budget, vid behov initiera åtgärder.  

• Upprätta bokslutsprognoser två gånger under verksamhetsåret. 

• Upprätta delårsbokslut per 31 augusti. 

• Upprätta bokslut per 31 december och årsredovisning. 
 
Nämnder 

Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksamhets-
ansvarig nämnd, ska: 
 
• Analysera av kommunfullmäktige beslutade och för verksamheten 

relevanta inriktningsmål. Komplettera dem med egna nämndspeci-
fika inriktningsmål. Komplettera varje inriktningsmål med mätbara 
effektmål. Alla mål som rör individer ska redovisas könsuppdelade. 

• Besluta om mål och budget för den egna verksamheten. 

• Ansvara för uppföljning av mål och budget under verksamhetsåret, 
initiera åtgärder vid behov. 

• Rapportera utfall och åtgärder till kommunstyrelsen. 

• Löpande bevaka att effektiviseringar av verksamheten sker. 
 

Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer har följande arbetsuppgifter: 
 
• Utifrån beslutade mål och budget leda verksamheten. 

• Bistå nämnden vid arbete med inriktnings- och effektmål. 

• Upprätta budgetförslag. 

• Följa upp beslutade mål och budget.  

• Upprätta prognoser, redovisa för nämnden och vid behov föreslå 
åtgärder.  

 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) 

KLF/ekonomi bistår kommunstyrelsen i den ekonomiska processen. 
Arbetet omfattar: 
 
• Bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 

ekonomi. Sammanställa beslutsunderlag. 
• Upprätta förslag på tids- och aktivitetsplan för arbetet med mål och 

budget samt uppföljning. 
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• Upprätta och distribuera anvisningar och underlag för arbete med 

mål, budget, uppföljning och redovisning. 
• Två gånger per år sammanställa nämndernas rapporter om 

måluppfyllelse och upprätta en bokslutsprognos. Redovisa för 
kommunstyrelsen. 

• Upprätta finansrapporter tre gånger per år (april, augusti och de-
cember) och redovisa för kommunstyrelsen. 

• Upprätta hel- och delårsbokslut, årsredovisning samt sammanställd 
redovisning för koncernen. Redovisa för kommunstyrelsen. 

 
5.6 Alla anställda och förtroendevalda 

Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter). 
 
6. Referenser 
 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:4 Regler för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkon-
cern 

0:12 Riktlinjer för redovisning av inventarier och leasingavtal 
9:0 Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 
9:1 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 
9:4 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
9:5 Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
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Reglemente för överförmyndare 
 
Överförmyndarverksamheten består av överförmyndare och ersättare, 
vilka väljs av kommunfullmäktige. 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde 
2. Information 
3. Förvaltningsuppdrag 
4. Redovisning 
5. Ärendehandläggning 
6. Registeransvar 
 
§ 1 Ansvarsområde 
 
Överförmyndaren fullgör kommunens uppgifter som enligt lag eller 
annan författning ankommer på överförmyndare samt de angelägenhe-
ter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att 
hänföra till förvaltning och verkställighet. 
 
I överförmyndarens ansvar ingår inte personal- och organisationsfrå-
gor. 
 
Det åligger överförmyndaren att inom sitt verksamhetsområde lämna 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder det 
biträde som begärs av dem. 
 
Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
alla mål och ärenden inom överförmyndarens verksamhetsområde. 
 
§ 2 Information 
 
Överförmyndaren skall informera allmänheten om sin verksamhet en-
ligt ansvarsområdet. Denna information skall omfatta såväl rättigheter 
som skyldigheter.
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§ 3 Förvaltningsuppdrag  
 
Överförmyndare och ersättare får uppdra till tjänstemän med erforder-
lig kompetens att på villkor som överförmyndare eller ersättare be-
stämmer, på dess vägnar avgöra ärenden och underteckna handlingar. 
 
I föräldrabalken finns bestämmelser om inskränkningar i delegats be-
slutanderätt. 
 
§ 4 Redovisning 
 
Överförmyndaren skall till kommunfullmäktige redovisa hur överför-
myndaren utövat sitt uppdrag och hur verksamheten bedrivits. 
 
§ 5 Ärendehandläggning 
 
Förvaltningslagens bestämmelse om när handling anses ha inkommit 
till myndighet tillämpas i ärenden hos överförmyndare. 
 
Beträffande jäv samt förfarandet i sådana ärenden där beslut överklagas 
är bestämmelser i förvaltningslagen tillämpliga. 
 
§ 6 Registeransvar  
 
Överförmyndaren är registeransvarig för det personregister som an-
vänds i verksamheten. 
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Riktlinjer för redovisning av inventarier och 
leasingavtal 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Anläggningsinventarier 
3. Förbrukningsinventarier 
4. Leasingavtal 
5. Anskaffningsvärde 
6. Ansvarfördelning   
7. Exempel 
8. Referenser 
 
1. Bakgrund 

Alla fastigheter, anläggningar och inventarier, som bedöms ha ett nyan-
skaffningsvärde över 5 000 kr, ska förtecknas.  
 
Fastigheter och anläggningsinventarier registreras i kommunens an-
läggningsregister (ekonomissystemet) och ingår i kommunens ekono-
miska redovisning. 
 
Förbrukningsinventarier förtecknas i kommunens inventarieförteck-
ning. Inventarieförteckningen är betydelsefull vid en eventuell stöld el-
ler brand. 
 
Leasingavtal, som löper på längre tid än tre år, ska med vissa undantag 
redovisas i kommunens årsredovisning. 
 
2. Anläggningsinventarier 

Till anläggningsinventarier räknas investeringar i fordon, maskiner och 
inventarier som uppfyller alla tre nedanstående krav: 

• ekonomisk livslängd överstigande tre år, 
• anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp och 
• ska användas för stadigvarande bruk. 

 
3.  Förbrukningsinventarier 

Förbrukningsinventarier har en begränsad varaktighet (maximalt 3 år) 
eller är av mindre/ringa värde (mindre än ett prisbasbelopp). Förbruk-
ningsinventarier bokförs direkt som en driftkostnad och har ingen av-
skrivningstid.  
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 Datorer och kringutrustning, t.ex. program och skrivare, ska normalt 

bokföras direkt som en driftskostnad. Större anskaffningar av centrala 
servrar eller liknande måste bedömas i varje enskilt fall om de är för-
bruknings- eller anläggningsinventarier. 

  
Om man t.ex. köper möbler till ett äldreboende som är nybyggt och 
snart ska tas i bruk så räknas det som en investering eftersom anskaff-
ningen av möblerna har ett naturligt samband med nybyggnationen. 
Om man däremot byter ut möbler i ett boende som varit i drift ett antal 
år är det förbrukningsinventarier eftersom det inte finns något sam-
band med en investering. 
 
4. Leasingavtal 

Kopior på samtliga leasingavtal, som löper på längre tid än tre år, ska 
direkt efter undertecknandet skickas till kommunledningsförvaltning-
en/ekonomi. 
 
Leasingavtal som ska redovisas i kommunens årsredovisning: 

• Finansiella avtal, längre än tre år 
• Operationella avtal, längre än tre år och inte uppsägningsbara 

 

5. Anskaffningsvärde 

 I anskaffningsvärdet ska alla utgifter ingå fram till den tidpunkt då in-
ventarien är färdig att tas i bruk. Eventuella utgifter för installation, 
frakt och utbildning ska ingå.   

 
6. Exempel 

   
Typ av inköp Uppfyllda krav          Typ av tillgång 
20 st datorer à 5 000 kr 
totalt värde 100 000 kr. 

• stadigvarande bruk 
 

Förbrukningsinventarie 
Man räknar inte den totala 
summan utan vad varje da-
tor kostar. Dessutom beräk-
nas livslängden till max tre 
år. 

Klassuppsättning av 
skolbänkar (3 000 
kr/st).             
 

• ekonomisk livslängd 
över tre år 

• stadigvarande bruk  

Förbrukningsinventarie 
Man räknar inte den totala 
summan utan vad varje bänk 
kostar. Ersätter gamla bän-
kar. 
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Typ av inköp Uppfyllda krav          Typ av tillgång 
Inventarier till ett ge-
mensamhetsutrymme 
på ett nybyggt äldre-
boende, totalt 
100 000 kr. 

• ekonomisk livslängd 
över tre år 

• stadigvarande bruk 
• beloppsgräns 

Anläggningsinventarie 
Har ett naturligt samband 
med investering (nybyggnat-
ion). 

Komplettering av in-
ventarier till ett äldre-
boende. 

• stadigvarande bruk 
• eventuellt ekonomisk 

livslängd över tre år 

Förbrukningsinventarie 
Har inget samband med en  
investering (nybyggnation). 

Taklyft (särskilt bo-
ende) á 20 000 kr. 
 

• ekonomisk livslängd 
över tre år 

• stadigvarande bruk 

Förbrukningsinventarie 
Uppfyller inte kravet på 
 beloppsgräns. 

Klätterställning (lekut-
rustning) á 85 000 kr. 

• ekonomisk livslängd 
över tre år 

• stadigvarande bruk 
• beloppsgräns 

Anläggningsinventarie 
Uppfyller alla tre kriterierna. 

Förvaltningsspecifikt 
dataprogram för barn-
omsorgen á 90 000 kr. 

• ekonomisk livslängd 
över tre år 

• stadigvarande bruk 
• beloppsgräns 

Anläggningsinventarie 
Uppfyller alla tre kriterierna. 

Utbildning av personal 
vid införandet av för-
valtningsspecifikt pro-
gram. 

 Om programmet är en inve-
stering får utbildningskost-
nad i samband med införan-
det även ingå i anskaffnings-
värdet och därmed klassas 
som investering. 

 
7. Ansvarsfördelning 

Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi): 
• ansvarar för kommunens anläggningsregister och för att rätt av-

skrivningstider tillämpas 
• ansvarar för kommunens inventarieförteckning  
• utfärdar anvisningar och blanketter till inventarieförteckningen 
• ansvarar för kommunens förteckning över ingångna leasingav-

tal med en löptid på mer än tre år 
 
Varje verksamhetsansvarig ansvarar för att: 

• lämna uppgifter till kommunens inventarieförteckning 
• skicka kopior på ingångna leasingavtal med en löptid längre än 

tre år till KLF/ekonomi 
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8. Referenser 

Lag om kommunal redovisning SFS 1997:614 
0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
9:1 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 
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Riktlinjer för kommunens arbete med rehabilite-
ring  
 
Innehållsförteckning 
1. Arbete med rehabilitering ingår i chefens arbetsmiljöansvar 
2. När ska en rehabiliteringsutredning göras? 
3. Processbeskrivning 
4. Ansvarsfördelning 
5. Mer information 
 
 
1. Arbete med rehabilitering ingår i chefens arbetsmiljö-

ansvar 
 
Ett systematiskt arbete med rehabilitering ingår i arbetsgivarens ansvar 
för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra stödjande åt-
gärder med syftet att medarbetaren ska återgå i ordinarie arbete alter-
nativt i annat arbete hos arbetsgivaren. 
 
Ansvaret för arbetsmiljöfrågor är normalt delegerat till närmaste chef, 
vilket innebär att han eller hon även har ansvaret för rehabiliteringen 
av sina medarbetare.  
 
Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att på lämpligt 
sätt ha en organiserad rehabiliteringsverksamhet. Praktiskt innebär 
skyldigheten 
 
• att formulera mål, 
• göra en ansvarfördelning för vem som ska göra vad inom rehabilite-

ringsverksamheten, 
• ha rutiner för rehabiliteringsarbetet och 
• göra en årlig uppföljning av rehabiliteringsarbetet. 
 
2. När ska en rehabiliteringsutredning göras? 
 
Närmaste chef ska starta rehabiliteringsutredning om en anställd 
kvinna eller man 
 
• varit sjuk under mer än fyra veckor sammanhängande, 
• varit sjuk vid sex eller fler tillfällen under de senaste 12 månaderna 

eller 
• begär det. 
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3. Processbeskrivning 
 
Start av rehabiliteringsutredning 
 
Den närmaste chefen ansvarar för att starta en rehabiliteringsutredning 
när någon av förutsättningarna i avsnitt två är uppfyllda.  
 
I starten ingår att 
 
• klarlägga och kartlägga den anställdes behov av stödjande åtgärder 

och 
• upprätta en rehabiliteringsplan för de stödjande åtgärderna. 
 
Under rehabiliteringsperioden 
 
De stödjande åtgärderna i rehabiliteringsplanen genomförs och utvär-
deras med regelbundna möten. Samverkan kan ske med företagshälso-
vården, Försäkringskassan och kommunens rehabiliteringssamordnare. 
 
Avslut av rehabiliteringsperioden 
 
När den anställde återgår i ordinarie arbete, övergår till annat arbete el-
ler inte medverkar i överenskomna åtgärder avslutar den närmaste che-
fen rehabiliteringsutredningen. Han eller hon kallar till ett avslutande 
möte med den anställde och andra berörda. 
 
4. Ansvarsfördelning 
 
Den anställde  
 
Den anställda kvinnan eller mannen är skyldig att aktivt medverka i sin 
rehabilitering. Det innebär bland annat att delta i möten, genomföra det 
som överenskommits i planen och använda anvisade hjälpmedel.  
 
Han/hon kontaktar själv sin fackliga företrädare eller annan stödperson 
inför möten. 
 
Den närmaste chefen 
 
Den närmaste chefen har ansvaret för sina medarbetares rehabilitering 
och för att alla insatser dokumenteras i kommunens IT-stöd för rehabi-
litering.   
 
I chefens ansvar ingår att vara aktiv genom att initiera och följa upp allt 
från möten med andra till samtal med berörd medarbetare. Om före-
tagshälsovården genomför åtgärder och insatser ingår det i chefens an-
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svar att vara delaktig i processen. Ingen del av chefens ansvar kan över-
föras till någon annan aktör. 
 
Rehabiliteringssamordnaren 
 
Rehabiliteringssamordnaren samordnar kommunens rehabiliteringsar-
bete, är ett stöd för chefen och deltar normalt i rehabiliteringsmöten.  
 
Han/hon ansvarar för att ta fram underlag för den årliga uppföljningen 
av rehabiliteringsarbetet. 
 
Personalchefen 
 
Personalchefen fattar beslut om stödjande åtgärder som inte ryms inom 
förvaltningarnas budget. Han/hon informerar kommunens ledning om 
rehabiliteringsarbetet. 
 
Företagshälsovården 
 
Företagshälsovården är en samarbetspartner i rehabiliteringsarbetet och 
medverkar i rehabiliteringsutredningar när det finns behov. 
 
Försäkringskassan 
 
Försäkringskassan är tillsynsmyndighet för kommunens rehabilite-
ringsverksamhet och deltar vid upprättande av rehabiliteringsplaner. 
 
5. Mer information 
 
Detaljerad information och checklista för rehabiliteringskedjan finns på 
intranätet. 
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Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – 
KPR 

Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde
2. Rådets sammansättning
3. Arbetsformer
4. Ersättning till ledamöter

§ 1  Ansvarsområde

Kommunen har både ett lagstadgat ansvar och intresse av att samverka 
med såväl enskilda som de organisationer som företräder äldre kvinnor 
och män. Samrådet med pensionärsorganisationerna sker bland annat 
genom kommunala pensionärsrådet – KPR. 

Kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för samråd och öm-
sesidig information mellan kommunen och företrädare för pensio-
närsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella möj-
ligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.  

Kommunala pensionärsrådet ska ha överläggningsrätt i frågor som rör 
pensionärernas ekonomiska och sociala situation.  

Kommunen ska redan på beredningsstadiet och kontinuerligt under 
ärendenas behandling överlägga med rådet om planer för sådana för-
ändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som 
berör pensionärer samt använda rådet som remissorgan.  

Pensionärernas representanter kan via rådet ta initiativ till och aktivt 
arbeta för förändringar och anpassningar av den kommunala verk-
samheten som berör äldres förhållanden i samhället.  

§ 2 Rådets sammansättning

Det kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kom-
munstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser av sina ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande till rådet samt ersättare för dessa. 
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Socialnämnden utser av sina ledamöter en ordinarie ledamot till rådet 
och ersättare för henne/honom. 

Pensionärsföreningarna i kommunen utser vardera en ordinarie leda-
mot och en ersättare. 

Politiskt utsedda ledamöter till rådet utses för samma tidsperiod som 
kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder och styrelser.  

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom 
kommunen med syfte att tillvarata pensionärers intressen kan inbju-
das att delta i rådets överläggningar.  

Representanter för andra samhällsorgan kan också inbjudas till rådet 
för information, diskussion eller samråd. 

§ 3 Arbetsformer

Pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Sammanträde ska 
även hållas om ordföranden eller minst hälften av rådets ledamöter 
begär det. 

Datum för sammanträden kommande år fastställs året innan. 

Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordföran-
den samt tre ledamöter respektive ersättare. Arbetsutskottet samman-
träder då behov föreligger, och kan i brådskande fall avge yttranden i 
rådets ställe.  

Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Kallelse, 
samt förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar ska på 
lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare minst fem dagar före 
sammanträdet. Till ett arbetsutskott kan i brådskande fall en muntlig 
kallelse vara godtagbar.  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde meddelar 
sekreteraren som kallar ersättaren.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid rådets sammanträ-
den och har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet.  

Protokoll förs vid sammanträdet. Protokollet justeras av ordföranden 
och en ledamot från pensionärsorganisationerna. 
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§ 4 Ersättning till ledamöter

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och socialnämnden får er-
sättning vid möten enligt kommunens bestämmelser för ersättning 
till förtroendevalda (Id nr 0:7). 

Pensionärsföreningarnas representanter i rådet utses av och repre-
senterar sina föreningar och får därför inte arvode. 

Representanter från pensionärsföreningarna får vid möten ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst, reskostnader, resetillägg och traktamente 
enligt kommunens bestämmelser för ersättning till förtroendevalda (Id 
nr 0:7).  
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Riktlinjer för systemförvaltning och hantering av 
IT-utrustning  
 
Innehållsförteckning 
1. Syfte 
2. Inköp 
3. Ansvar och befogenheter 
4. Förvaltning av system 
 
1. Syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa ett samordnat, väl fungerande 
och ändamålsenligt IT-stöd för kommunen och de kommunala bolagen. 
 
2. Inköp 

Kommunen har tecknat ramavtal för inköp av vanligt förekommande 
IT-utrustning och programvaror. 
 
Beställning av standardutrustning som datorer, tillbehör, standardpro-
gramvaror och skrivare ska göras av kommunens IT-avdelning om ing-
et annat överenskommits. En förteckning över standardutrustning finns 
på intranätet. 
 
Större inköp av utrustning, program och lösningar får endast göras ef-
ter samråd med IT-avdelningen. Syftet med samrådet är att säkerställa 
att utrustningen passar in i befintlig IT-miljö. 
 
3. Ansvar och befogenheter 

Politiskt IT-råd 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens politiska IT-råd.  
 
Råd för systemförvaltning 

Rådet består av samtliga systemförvaltare och berörd personal på IT-
avdelningen. Rådet är ett forum för samverkan och informationsutbyte 
mellan olika verksamheter. Kommunens IT-chef är sammankallande för 
rådet. 
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IT-avdelningen 

IT-avdelningen ansvarar för ajourhållning av den kommunala förvalt-
ningens IT-infrastruktur och gemensamma programvaror. 

Verksamheter 

Respektive verksamhet initierar och budgeterar för inköp och uppdate-
ring av verksamhetsspecifika system. 
 
4. Förvaltning av system 

För varje system ska det finnas en förvaltningsorganisation med: 

• Systemägare 
• Systemförvaltare 
• Systemadministratör (en eller flera)  
• Driftansvarig 
• Användare 
 
En gemensam förteckning över samtliga system med namngivna ägare, 
förvaltare, administratörer och driftansvariga ska finnas på intranätet.  
Respektive systemägare ansvarar för att meddela ändringar till IT-
avdelningen, som uppdaterar den gemensamma förteckningen.  
 
Systemägare  

Systemägaren ansvarar för systemets omfattning och ekonomi. I det in-
går arbete med den långsiktiga strategin och utvecklingen av systemet. 
Systemägaren är oftast en förvaltnings- eller avdelningschef.  
 
Systemförvaltaren 

Systemförvaltaren ansvarar för planering, samordning och uppföljning 
av händelser som berör systemet och dess närmaste omgivning. Sy-
stemförvaltaren utses av och arbetar på uppdrag av systemägaren. Sy-
stemförvaltaren ska ha god kunskap om verksamheten, kommunens 
organisation och systemet.  
 
Systemadministratör 

En systemadministratör har ansvaret för att administrera behörigheter 
inom systemet. Systemförvaltaren utser en eller flera systemadministra-
törer. 
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Driftansvarig  

IT-avdelningen ansvarar för drift av kommunens IT-infrastruktur. 
Uppdateringar och underhåll av system regleras via avtal med leveran-
tören. 
 
Användare  
Varje användare har ansvar för att rapportera fel och brister i systemet 
till systemförvaltaren. 
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Arbetsordning för tillgänglighetsrådet 

 
Innehållsförteckning, § 
1. Ansvarsområde 
2. Rådets sammansättning 
3. Arbetsformer 
4. Ersättning till ledamöter 
5. Ersättning till ritningsgranskare 

 
 

§ 1 Ansvarsområde 

Kommunen har både ett lagstadgat ansvar och ett intresse av att sam-
verka med såväl enskilda som de organisationer som företräder funkt-
ionshindrade kvinnor och män, flickor och pojkar. Samrådet med de 
funktionshindrades organisationer sker bland annat genom tillgänglig-
hetsrådet. 

 
Tillgänglighetsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig in- 
formation mellan kommunen och företrädare för berörda brukarorgani-
sationer. Rådet är ett referensorgan och tar inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse. Tillgänglighetsrådet är dock en viktig kanal till 
funktionshindrade i kommunen. Det är därför angeläget att rådet ges 
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter 
beaktas. 

 
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av sam- 
hällsinsatsernas utformning och organisation som generellt berör funk-
tionshindrade. Kommunen bör därför i ett så tidigt skede som möjligt 
inhämta rådets synpunkter och förslag så att dessa kan påverka ären-
dets handläggning. 

 
Rådets representanter kan via rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar och anpassningar av den kommunala verksamheten som 
berör funktionshindrades förhållanden och villkor i samhället. 
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§ 2 Rådets sammansättning 

Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. 
 

Tillgänglighetsrådet består av tolv ledamöter och lika många ersättare 
för dessa. Tre ledamöter med ersättare utses av kommunen. Nio leda-
möter med ersättare utses av funktionshinderorganisationerna. 

 
Kommunstyrelsen utser av sina ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande till rådet samt ersättare för dessa. 

 
Socialnämnden utser av sina ledamöter en ordinarie ledamot till 
rådet och ersättare för henne/honom. 

 
Funktionshinderorganisationerna i kommunen utser totalt nio leda-
möter och nio ersättare enligt nedanstående. Om föreningen i kom-
munen inte är aktiv får föreningens distriktsorganisation utse leda-
möter och ersättare. 

 

SRF Synskadades  Riksförbund En ledamot 
DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelse-  

 hinder En ledamot 
FUB Föräldraföreningen för utvecklingsstörda  

 barn och ungdomar En ledamot 
R Reumatikerföreningen En ledamot 
HRF Hörselskadades riksförbund En ledamot 
RmA Allergiföreningen En ledamot 
FHL Föreningen hjärt och lung En ledamot 
RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar En ledamot 
RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa En ledamot 
   

Politiskt utsedda ledamöter till rådet utses för samma tidsperiod som 
kommunfullmäktige utser ledamöter till nämnder och styrelser.  

 
Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom 
kommunen med syfte att tillvarata funktionshindrades intressen 
kan inbjudas att delta i rådets överläggningar. 

 
Representanter för andra samhällsorgan kan även inbjudas till rådet 
för information, diskussion eller samråd. 
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§ 3 Arbetsformer 

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år. Samman-
träde ska även hållas om ordföranden eller minst hälften av rådets 
ledamöter begär det. 
 
Datum för sammanträden kommande år fastställs året innan.  

 
En referensgrupp förbereder nästkommande sammanträde i rådet 
och lämnar i god tid in förslag till föredragningslistan. Referens-
gruppen är en öppen grupp dit alla kvinnor och män som repre-
senterar funktions- hinderorganisationer är välkomna. 

 
Rådet utser ritningsgranskare som har uppdraget att lämna syn-
punkter på ny- och om- byggnationer av kommunens lokaler.  

 
Kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. Kal-
lelse, samt förslag till föredragningslista med tillhörande handlingar 
ska på lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare minst fem 
dagar före sammanträdet. 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde meddelar 
sekreteraren som kallar ersättaren. 

 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid rådets samman-
träden och har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet.  

 
Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan. Rådet behöver därför 
inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunalla-
gens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. 

 
Protokoll förs vid sammanträdet. Protokollet justeras av ordföran-
den och en ledamot från funktionshindersorganisationerna. 
 
§ 4 Ersättning till ledamöter 

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och socialnämnden får er-
sättning vid möten enligt kommunens bestämmelser för ersättning 
till förtroendevalda (Id nr 0:7). 
 
Funktionshinderorganisationernas representanter i rådet utses av 
och representerar sina organisationer och får därför inte arvode 
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Arbetsordning för lokala brukarsamråd  
 
1. Lokala brukarsamråd  
 
1.1 Arbetsformer och sammansättning  

Lokalt brukarsamråd ska vara ett öppet möte för dialog med kvinnor 
och män i Strömsunds kommun som har ett intresse av frågor som rör 
de äldre medborgarna. Inbjudan sker via lokal affischering och kom-
munens hemsida. Inbjudan kan även ske genom personlig kontakt med 
vårdtagare och anhöriga, främst i hemtjänst. Lokalt brukarsamråd kan 
ha ett tema som kungörs vid inbjudan.  
 
Lokalt brukarsamråd genomförs med närvaro av både politiker och 
tjänstemän inom berörda nämndsområden. Lokalt brukarsamråd är or-
ganisatoriskt knutet till socialnämnden/närvårdsnämnden och kom-
munala pensionärsrådet. Socialnämnden/närvårdsnämnden utser en 
ledamot ur nämnden att delta. Socialchef/närvårdschef utser tjänste-
män som ska delta. Tjänstemännen kan ge information angående aktu-
ella ämnen inom äldreomsorg t.ex. lokal utveckling, kvalitetsmätning 
och nationella kvalitetsregister.  
 
De kvinnor och män bland medborgarna som deltar kan vid mötet ak-
tualisera frågor som berör dem utan att behöva ha kännedom om vilken 
kommunal förvaltning eller annan som är ansvarig i frågan. Minnesan-
teckningar ska föras vid brukarrådet och delges socialnämnd eller när-
vårdsnämnd, kommunala pensionärsrådet samt delges via kommunens 
hemsida. Lokalt brukarsamråd har inte beslutsfunktion och ska genom-
föras på ett informellt sätt. Deltagare vid lokalt brukarsamråd kan initi-
era att ärenden aktualiseras i kommunala pensionärsrådet.  
 
Inbjudan till lokala brukarsamråd sker två gånger per år, på tre eller 
fyra orter i kommunen (Backe/Hoting, Strömsund/Hammerdal och 
Gäddede). 
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Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 
 
Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Bakgrund 
3. Länsgemensam folkhälsopolicy 
4. Hälsans bestämningsfaktorer 
5. Prioriterade områden i vår kommun 
6. Ordförklaringar 
 
 
1. Inledning  
 
En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling i kom-
munen och för tillväxt, men även det omvända gäller det vill säga en 
hållbar utveckling och tillväxt är en förutsättning för en god hälsa.  
 
Med en hållbar utveckling avses både ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga dimensioner som är beroende av och förstärker varandra. I den 
sociala dimensionen finns demokratiska värden som människors lika 
rättigheter, tillgänglighet för alla och allas möjlighet att delta i sam-
hällsutvecklingen.  
 
Kommunens utvecklingsarbete med ”Jämställdhet som tillväxtfaktor” 
är även det ett led i att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
och tillväxt.  
 
2. Bakgrund 
 
Kommunens första Folkhälsoprogram för åren 2004 -2010 antogs i juni 
2004. Av de elva nationella folkhälsomålen valde kommunen att priori-
tera sex områden:  

• delaktighet och inflytande 
• trygga och goda uppväxt villkor 
• god hälsa i arbetslivet 
• goda matvanor  
• hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
• ett minskat bruk av alkohol och tobak  
 
 



 
 

 
Titel: Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 

2 (11) 

Id nr:  0:18   
   

 
Under första kvartalet 2011 gjordes en uppföljning av planen.  Uppfölj-
ningen visade bland annat en ökning i valdeltagandet, framförallt bland 
unga män.  
 
Medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande kan dock 
utvecklas både bland ungdomar och vuxna. Fortsatta satsningar på ut-
bildning av hög kvalitet är viktigt för att skapa förutsättningar för egen 
försörjning. Andelen arbetslösa och i program med aktivitetsstöd är 
hög i kommunen, för vuxna men framförallt när det gäller unga 18-24 
år.  
 
Det ekonomiska biståndet (socialbidraget) har ökat kontinuerligt se-
dan 2008 och visar att vi har en hög andel familjer med låga inkomster. 
Andelen behöriga elever till gymnasieskolan minskade åren 2008 och 
2010, vilket riskerar att försena ungdomarnas möjligheter till egenför-
sörjning. 
 
 Ohälsotalet* i kommunen har minskat de senaste åren, för kvinnor 
från 63 dagar 2008 till 49 dagar 2010 och för män från 47 dagar 2008 till 
38 dagar 2010.  Ett färre antal patienter har tillfrågats om sin livsstil – 
kost, motion,tobak och alkohol - vid besök på hälsocentraler i kommu-
nen 2010 jämfört med 2006. Fetma och övervikt bland unga (10-åringar) 
och vuxna män är oroande och kan på sikt innebära hälsoproblem. 
Fortsatta satsningar på minskat bruk av tobak och ett samhälle fritt från 
narkotika är fortsatt viktiga insatsområden. 
 
* se ordförklaringar avsnitt 5 
 
3. Länsgemensam folkhälsopolicy 
 
Våren 2011 antogs en länsgemensam folkhälsopolicy med en gemensam 
vision: 
 
 ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i 
Jämtlands län”. 
 
Jämtlands läns folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället 
ska vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla 
– oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionsnedsättning och socioekonomisk situation. 
 
Länets övergripande policy utgör en grund för lokala handlingsplaner 
som respektive huvudman ansvarar för utifrån lokala förutsättningar. 
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Fyra insatsområden är särskilt utpekade: 
• Trygga uppväxtvillkor 
• Utbildning och arbete 
• Hälsofrämjande miljö 
• Delaktighet och inflytande 
 
Överenskommelse om brottsförebyggande arbete 

Polismyndigheten i Jämtlands län och kommunerna har en överens-
kommelse gällande brottsförebyggande arbete. Ett av kommunens 
övergripande mål är att vara en attraktiv kommun med god livskvali-
tet. För att främja livskvaliteten i vår kommun och få fler att vilja flytta 
hit, är det viktigt att förebygga brott och arbeta för en ökad trygghet. 
Genom ökade kunskaper och gemensamt arbete kan det brottsförebyg-
gande perspektivet beaktas inom alla verksamheter och på alla nivåer 
och förutsättningar kan skapas för ett långsiktigt och uthålligt brottsfö-
rebyggande arbete.  
 
Jämställdhetsarbetet 

Utvecklingsarbetet har som mål att införa jämställdhetsintegrering, som 
innebär att alla verksamheter i sin verksamhetsuppföljning ska ta fram 
könsuppdelad statistik och utifrån den analysera situationen.  Om det 
t.ex. finns skillnader i hur resurser fördelas mellan flickor och pojkar, 
kvinnor och män ska en analys göras och åtgärder vidtas.    
 
Funktionshinderpolitiskt program 

Regeringen har våren 2011 tagit fram en strategi för funktionshinderpo-
litiken för åren 2011-2016. Folkhälsoprogrammet omfattar alla, även 
personer med funktionsnedsättningar. Det bör dock tas fram en separat 
handlingsplan för personer med funktionsnedsättningar med utgångs-
punkt i ovanstående prioriterade områden samt utifrån den nationella 
strategin, som ett komplement till folkhälsoprogrammet. Detta eftersom 
den nationella strategin även omfattar några andra områden.   
 
Samverkan/samarbete 

Folkhälsoarbete bygger på samverkan och måste därför bedrivas på 
bred front av många olika aktörer i samhället. Landstinget, ideella or-
ganisationer, näringslivet och regionala statliga organ är viktiga samar-
betspartners i arbetet. Genom folkhälsoprogrammet vill Folkhälsorådet 
sätta fokus på viktiga utvecklingsområden i vår kommun, delta i läns-
gemensamma satsningar och bjuda in till en bred samverkan. 
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4. Hälsans bestämningsfaktorer 
 

 Bilden illustrerar de olika faktorer i samhället och den miljö vi har runt om 
kring oss som påverkar vår hälsa. Källa: (vidareutvecklad av Samhällsmedicin 
Gävleborg utifrån struktur utformad av Leif Svanström och Bo Haglund) 
 
Hälsofrämjande miljöer 

Förskolan och skolan är viktiga kommunala verksamheter för att nå alla 
barn, ungdomar och föräldrar i det hälsofrämjande arbetet. Det finns ett 
starkt samband mellan hälsa och lärande. Den som mår fysiskt och 
psykiskt bra har lättare att ta till sig kunskap.  
 
I boendet och i närmiljön finns det möjlighet att utveckla en hälsofräm-
jande miljö och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. I plane-
ringsstadiet av utemiljöer som t.ex. lekplatser, parker, gång- och cykel-
vägar är det viktigt att stödja idéer och prioriteringar som växer fram 
bland de boende själva. Trygghet och tillgänglighet i boendet är andra 
betydelsefulla faktorer. 
 
På arbetsplatser finns goda möjligheter att påverka hälsan. Att kom-
munen och andra som är arbetsgivare bedriver ett aktivt hälsoarbete är 
ett sätt att visa att man värderar sina anställda högt. Hälsofrämjande 
arbetsplatser med väl fungerande arbetsvillkor kan minska den arbets-
relaterade ohälsan. Det är också viktigt att förstå och beakta de sam-
band som finns mellan arbete, hem och fritid.  
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Framgångsfaktorer  

En länsgemensam folkhälsopolicy, lokal och regional samverkan i 
brottsförebyggande arbete samt lokala strategier i form av gemensam-
ma handlingsplaner/genomförandeplaner som visar vad vi tillsammans 
behöver utveckla och hur det ska göras är några av förutsättningarna 
för att lyckas. Kontinuerliga uppföljningar av arbetet görs av respektive 
nämnd/ 
styrelse. Folkhälsorådet upprättar välfärdsbokslut och reviderar till-
sammans med nämnder och styrelse vad som ska utvecklas. 
 
5. Prioriterade områden i vår kommun 
 
De områden som prioriterats som särskilt viktiga i vår kommun för att 
förbättra befolkningens hälsa har tagits fram utifrån nationell, regional 
och lokal statistik. 
 
Folkhälsorådet har valt att prioritera följande områden under åren 
2012 – 2016 

• Delaktighet och inflytande i samhället 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar  
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Fysisk aktivitet. Matvanor och livsmedel 
• Tobak, alkohol, doping, narkotika och spel 
 
Inriktningsmål: Alla känner delaktighet och har inflytande över den 
egna livssituationen och i samhället 
 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förut-
sättningarna för folkhälsan.  
 
Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen 
har ett starkt samband med hälsa. Rätten till delaktighet gäller oavsett 
kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.  
 
Gemenskap och delaktighet är faktorer som stärker den psykiska häl-
san och det gäller även engagemang. För att uppleva meningsfullhet i 
livet är det viktigt att känna sig behövd och bekräftad. Det finns olika 
sätt för människor att engagera sig i samhällslivet, men oavsett formen 
är det viktigt att engagemanget tas på allvar och att möjligheten till in-
flytande är reell. 
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Goda sociala relationer har också stor betydelse, eftersom de är nöd-
vändiga för att ge individer en identitet och känsla av samhörighet med 
sin familj, sin kultur och med andra grupper som hon eller han ingår i. 
 
Utmaningar/satsningar 

• Fler som röstar i kommunvalet  
• Utvecklad dialog med kommuninnevånarna. (Övergripande mål i 

budgetdirektiven 2012-2014)  
• Öka ungdomars delaktighet och inflytande 
• Fler föreningsaktiva genom stöd till föreningar (Inriktningsmål i 

budgetdirektiven 2012-2014) 
• Fler mötesplatser för unga (Inriktningsmål 2012-2014) 
  
Uppföljning 

Indikatorer:  

• Valdeltagande (basindikator) 
• Kommunens verksamhet när det gäller tillgänglighet, information 

och öppenhet samt påverkan och förtroende (SCB, Medborgarunder-
sökning) 

• Ungdomars bedömning av delaktighet och inflytande (elev- och för-
äldraenkät, LUPP) 

•  Självskattat socialt deltagande vuxna (Hälsa på lika villkor)  
• Antal föreningar med lokalt aktivitetsstöd (kommunen, kultur- och 

fritid) 
 
Inriktningsmål: Alla har ekonomisk och social trygghet 
 
Både hälsa och medellivslängd följer till stor del människors roll i arbetslivet, 
som i sin tur ofta har ett samband med utbildningsnivå. Sambanden gäller un-
der hela livet, vilket visar på vikten av ett livslångt lärande.  
 
Utbildning stärker den enskilda individen, ger större delaktighet och 
ökade möjligheter att påverka den egna situationen. 
 
Utbildning i olika former är viktig för människors möjlighet att få en 
förankring på arbetsmarknaden. Antalet arbetstillfällen för kortutbilda-
de minskar och kompetenskraven förändras allt eftersom i arbetslivet. 
Ett brett utbildningsutbud, både inom teoretiska och praktiska områ-
den, ger valmöjligheter för fler och bidrar till en mer jämlik hälsa. 
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Förvärvsarbete är en viktig bas för människors identitet och sociala liv 
och för de flesta den huvudsakliga källan till försörjning. Att ha ett ar-
bete har ofta positiva effekter för hälsan. Arbetsplatser kan även funge-
ra som hälsofrämjande miljöer och därmed bidra till en förbättrad folk-
hälsa. Utsatta individer bör ges förutsättningar att hålla sig kvar och 
återkomma till arbetsmarknaden. 
 
Utmaningar/satsningar 

• Utbildning av hög kvalitet så att uppsatta mål kan nås (Inriktnings-
mål) 

• Inrätta funktion som arbetskraftskoordinator (Inriktningsmål) för 
samordning av kommunens insatser för arbete och sysselsättning  

• Fler i arbete 
• Motverka ungdomsarbetslöshet (Övergripande mål).  Minska ung-

domars behov av ekonomiskt bistånd (Inriktningsmål) 
 
Uppföljning 

Målområdet är nytt från och med 2011.  

Indikatorer:  

• Utbildningsnivå, bas (SCB, Utbildningsregistret) 
• Familjer med låga inkomster (SCB, inkomst- och taxeringsregistret) 
• Antalet arbetssökande; öppet arbetslösa och sökande i program med 

aktivitetsstöd, bas (Arbetsförmedlingen) 
• Ekonomiskt bistånd: andel av befolkningen, tid i bidragsberoende 

(SCB, Ekonomiskt bistånd) 
 
Inriktningsmål: Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvill-
kor  
 
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den 
psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Barn och unga är en av de vikti-
gaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. 
 
För att ett barn ska få en hälsosam psykisk utveckling är det viktigt att 
bli sedd och bekräftad. Här spelar föräldrarna en stor roll och därför är 
det viktigt att stödja dessa. Olika former av föräldrastöd är ett sätt att 
stärka föräldrarna och därigenom barnens hälsa. 
 
Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa kan ske på flera arenor. 
Viktiga arenor är familjecentral, förskola och skola.  I dessa miljöer är 
det viktigt att barnen känner sig trygga och säkra. Med stöd av pedago-
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giskt utbildad personal utvecklar och tränar barnen på olika kompeten-
ser, t.ex. problemlösningsförmåga samt social och emotionell förmåga, 
som även fungerar som skyddsfaktorer mot ohälsa. Åtgärder som främ-
jar goda levnadsvanor som t.ex. goda kost- och motionsvanor kan 
uppmuntras och genomföras i dessa miljöer. 
 
Generella insatser som riktas till alla barn är grundläggande. Särskilt 
stöd måste dock ges till barn som har en utsatt situation för att tidigt 
upptäcka tecken på ohälsa och för att motverka en ojämlik hälsa.  
 
Utmaningar/satsningar 

• Förbättrat psykiskt välbefinnande bland unga vuxna 
• Fortsatt utveckling av föräldrastöd 
• Trygg och säker skolmiljö 
• Ökad andel behöriga till gymnasieskolan 
• Förskoleverksamhet med pedagogisk inriktning (Inriktningsmål) 
 
Uppföljning 

Indikatorer:  

• Självskattad hälsa, psykosomatiska besvär (Hälsosamtal i skolan) 
• Andel barn placerade i familjehem eller hem för vård eller boende 

(individ- och familjeomsorg) 
• Trygghet, trivsel, orättvis behandling (Elev- och föräldraenkät) 
• Behörighet till gymnasieskolan, bas (Skolverket) 
• Andel anställda årsarbetare med högskoleutbildning i kommunal 

förskola (Skolverket) 

• Barnfattigdomsindex, bas (SCB, Inkomst – och taxeringregistret) 
 
Inriktningsmål: Främja fysisk aktivitet, goda mat-
vanor och livsmedel 
 
Människors levnadsvanor kan påverkas dels genom miljöer som underlättar 
hälsosamma levnadsvanor, dels genom att individen stärks till att göra bra val.  
 
Regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för människors fysiska 
och psykiska hälsa. Det är viktigt att människors utemiljö inbjuder till 
och underlättar för fysisk aktivitet i vardagen. Graden av fysisk aktivi-
tet följer ofta sociala mönster och är kopplad till levnadsvillkoren och 
därmed till livsstilen. 
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Goda matvanor är bra för hälsan och välbefinnandet och är en förut-
sättning för en positiv hälsoutveckling och i kombination med framför-
allt fysisk aktivitet kan en rad hälsoproblem förebyggas. En felaktig 
kost i kombination med stillasittande är direkt skadligt och ökar risken 
för bl.a. högt blodtryck, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes.  
 
Generellt sett har vi bra matvanor, men det finns skillnader när det 
gäller ålder, kön, social och ekonomisk situation och var du bor. Mat-
vanor är komplexa och många olika faktorer spelar in i val av mat, ex-
empelvis kultur och vanor, tillgänglighet och utbud till olika sorters 
livsmedel, pris och marknadsföring. En god kosthållning inom skola, 
barnomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsned-
sättning kan ha stora effekter för hälsan på lång sikt. 
 
Utmaningar/satsningar 

• Fler som är fysiskt aktiva i genomsnitt minst 30 minuter per dag 
• Ökad kunskap i kommunala verksamheter om betydelsen av fysisk 
aktivitet och goda matvanor  
• Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation (inriktningsmål) 
 
Uppföljning 

Indikatorer: 

• Fysiskt aktiva vuxna i genomsnitt minst 30 min eller mer per dag 
(Hälsa på lika villkor) 

• Fysiskt aktiva barn och ungdomar på fritiden (Hälsosamtal i skolan) 
• Kunskap om kostens och motionens betydelse (Elev- och föräldraen-

kät) 
• Matvanor (Hälsa på lika villkor) samt (Hälsosamtal i skolan)  
• Andel barn som ammas vid 6 månaders ålder (Landstinget) 
 
• Andel 10-åringar med normalvikt, övervikt och fetma (Hälsosamtal i 

skolan) 
• Andel vuxna med fetma (Hälsa på lika villkor)  
 
Inriktningsmål: Minskat bruk av alkohol och tobak, 
ett samhälle fritt från narkotika och dopning 
 
Missbruk av alkohol leder till medicinska och sociala problem av stor omfatt-
ning, men även riskbruk av alkohol är ofta skadligt för hälsan på olika sätt.  
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Det är därför nödvändigt att dels minska den generella alkoholkonsum-
tionen, dels stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut. Det är 
särskilt viktigt med total avhållsamhet från alkohol under uppväxtåren, 
vid graviditet samt i trafiken och i arbetslivet. 
 
Rökning är en av de enskilt största hälsoriskerna, så att minska rök-
ningen är en viktig uppgift för folkhälsoarbetet. Insatser bör särskilt rik-
tas mot de grupper där den största andelen rökare finns. Insatser bör 
också göras för att alla barn ska få en tobaksfri start i livet, att ungdo-
mar inte börjar röka eller snusa och att ingen mot sin vilja utsätts för 
rök.  
 
En helt narkotika- och dopningsfri kommun är en viktig ambition som 
kräver stora insatser av samhället.   
 
Utmaningar/satsningar 

• Minskat bruk av alkohol och tobak med särskilt fokus på unga vuxna 
• Motverka langning av alkohol och tobak till underåriga 
• Narkotikafritt samhälle 
• Inga rattonyktra  
 
Uppföljning 

Indikatorer:  

• Riskabel alkoholkonsumtion bland unga vuxna (Hälsa på lika vill-
kor) 

• Andel rökare ((Hälsa på lika villkor) 
• Langning av alkohol från föräldrar, kompisar eller andra (Drogva-

neundersökning)  
• Antal narkotikabrott (Polisen) 
• Andelen som provat narkotika (Drogvaneundersökning) 
• Antal rattonyktra/antal test. Jämförelse länet/riket. (Polisen) 
 
6. Ordförklaringar   
 
Folkhälsa: är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hän-
syn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar 
således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör 
också vara så jämlikt fördelad som möjligt. (Janlert, 2000)  
 
Folkhälsoarbete: ”folkhälsoarbete innefattar planerade och systematis-
ka insatser for att främja hälsa och förebygga sjukdom. En uttalad av-
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sikt är att påverka faktorer (frisk-, skydds- och risk-) och förhållanden 
(struktur och miljö) som bidrar till en positiv hälsoutveckling på be-
folkningsnivå. 
Insatserna kan vara samhälls- och/eller grupp- respektive individinrik-
tade.”(Statens folkhälsoinstitut) 
 
Hälsa: Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnanden och 
inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp: Hälsa ses också som en 
resurs för en handlande människa att nå ”något annat” (Medin & Alex-
andersson, 2000)  
 
Indikator: Ett förhållande eller ämne som används som markör för ett 
visst annat förhållande t.ex. utbildning som indikator på socioekono-
misk position eller lackmuspapper för fastställande av en lösnings sur-
hetsgrad (Janlert, 2000). Basindikator: några av indikatorerna som ta-
gits fram av FHI och Sveriges kommuner och landsting till välfärds-
bokslut benämns basindikator då dessa är strategiskt viktiga. 
 
Ohälsotal: Ohälsotalet beräknas under en 12- månaders period och är 
en summering av 12 månaders värden. Antalet utbetalade dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuker-
sättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad. 
Alla dagar är omräknade till heldagar t.ex. två dagar med halv ersätt-
ning blir en dag. Ohälsotalet innehåller INTE dagar med sjuklön från 
arbetsgivare. 
 
Psykisk hälsa: Är mer än frånvaron av psykisk ohälsa. Det handlar 
bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de 
kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att 
de har förmåga att hantera livets normala motgångar. 
 
Psykisk ohälsa: används idag ofta som en övergripande term som 
täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. 
 
Psykiska besvär: beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på 
psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller 
sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och om-
fattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver 
inte vara så omfattande att diagnos kan ställas och är ofta normala reak-
tioner på en påfrestande livssituation.   
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Internationell policy för Strömsunds kommun 
 
Strömsund är en kommun i norra Europa som aktivt vill delta i det in-
ternationella samarbetet och EU-gemenskapen. Våra framgångsrika fö-
retag riktar sig idag mot en världsmarknad. Våra skolor utvecklas ge-
nom mångnationellt samarbete. Inom kultur och föreningsliv bedrivs 
ett ansenligt mellanfolkligt utbyte.  Kommunens tekniska verksamhet, 
liksom vård och omsorg, byter erfarenheter med motsvarande verksam-
heter i andra länder. Strömsunds kommun vill bidra till att detta arbe-
te kan fortsätta och förbättras. 
 
Syfte 
 
Den internationella policyns syfte är att skapa en plattform för kommu-
nens målinriktade arbete med de internationella frågorna. Genom tyd-
liga mål, val av verkningsfulla samarbetsformer, en klar arbets- och an-
svarsfördelning samt program med bestämda prioriteringar ges förut-
sättningar för ett framgångsrikt och effektivt internationellt arbete. 
 
Mål 
 
Allt internationellt arbete ska ha som utgångspunkt att långsiktigt gyn-
na kommunen, dess näringsliv och de kvinnor och män, flickor och 
pojkar som bor i kommunen. I det sammanhanget är det särskilt ange-
läget att kommunens internationella kontakter bidrar till att 
 
• skapa kanaler för företagskontakter och -etableringar 

• underlätta för kommunens företag att nå nya internationella mark-
nader 

• marknadsföra kommunen som turistort och bosättningsort 

• ge den kommunala verksamheten nya kunskaper och erfarenheter 

• stärka en demokratisk och långsiktigt hållbar utveckling 

• öka förståelsen för andra kulturer 
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Former för samarbete 
 
Kommunens internationella arbete utövas redan i dag i olika former. 
För det långsiktiga internationella arbetet väljer kommunen att priorite-
ra 
 
• medverkan i mångnationella projekt (framför allt inom ramen för 

EU-program) 

• verksamhetsutvecklande kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

• nätverksbyggande och affärsutvecklande utbyte 

• vänortssamarbete och samarbetsavtal 

• omvärldsbevakning och informationsspridning på hemmaplan 
 
Organisation 
 
Kommunstyrelsen svarar för det löpande internationella arbetet med 
policyn som grund. Det innebär bl.a. att styrelsen svarar för 
 
• officiella kontakter med andra kommuner och regioner 

• planering, samordning och uppföljning av kommunens internatio-
nella arbete  

• löpande omvärldsbevakning 
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Konkurrensprogram  
 
Innehållsförteckning 
1.  Policy 
2. Riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige 

2.1  Syfte med alternativa driftsformer 
2.2  Begränsningar 
2.3  Interna bud 
2.4  Personalfrågor 
2.5  Underlätta varierande bud 
2.6  Mål för konkurrensutsättning 
2.7  Tillämpning 
2.8  Kvalitetssystem 
2.9  Definitioner 

3.  Handlingsplan och kompletterande riktlinjer, antagna av kommun-
styrelsen 

 
1. Policy 

Strömsunds kommun vill verka för att alternativa driftsformer utgör ett 
naturligt inslag i kommunens mångskiftande serviceutbud. 
 
2. Riktlinjer 

2.1 Syfte med alternativa driftsformer 

Med alternativa driftsformer vill kommunen medverka till att  

• öka mångfald och därmed effektivitet och kvalitet i tjänsteutbudet 
• sänka kostnaderna 
• stärka nämnderna i beställarrollen 
• stimulera näringslivsutvecklingen  
• fördjupa brukarinflytandet  
• förbättra kommunens attraktivitet 
 
Till alternativa driftsformer i detta sammanhang räknas  

• driftentreprenad  
• bidragsfinansierad enskild verksamhet  
 
För definitioner se avsnitt 2.9. 



 
 

 
Titel: Konkurrensprogram  

2 (4) 

Id nr:  0:20   
   

 
2.2 Begränsningar  

Konkurrensprogrammet gäller för kommunens hela organisation, d.v.s. 
samtliga nämnder, styrelse, förvaltningar och utförande enheter. Even-
tuella begränsningar utöver de som lagstiftningen föreskriver anges i 
handlingsplanen. 
 
2.3 Interna bud 

Vid de fall interna bud förekommer skall dessa utformas utifrån antag-
na principer för beräkning av egna kostnader. I sådana fall skall också 
frågor om jäv och opartisk beredning aktualiseras särskilt. 
 
Kommunstyrelsen avgör efter samråd med berörd nämnd om interna 
bud skall läggas. 
 
2.4 Personalfrågor 

När tidigare kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad skall - 
som regel - förändringen betraktas som övergång av verksamhet i ar-
betsrättslig mening. Undantag beslutas av kommunens personalorgan - 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
2.5 Underlätta varierade bud 

I syfte att underlätta för befintliga eller blivande företag att lämna an-
bud på utförande av tjänster skall upphandlingar och erbjudanden ske 
med möjlighet till alternativa och lämpliga portioner.  
 
2.6 Mål för konkurrensutsättning 

För att sporra framväxten av flera driftentreprenader skall det i den av 
kommunfullmäktige fastställda handlingsplanen - som följer av kom-
munens konkurrensprogram - anges mål och ambition för omfattning-
en av icke-kommunala utförare inom respektive verksamhet under 
planperioden. 
 
2.7 Tillämpning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för konkurrensfrågor 
i kommunen och skall svara för kompletterande riktlinjer för tillämp-
ning och tolkning av programmet. Styrelsen svarar också för att genom-
förande av programmet samordnas ur ekonomisk och personalpolitisk 
synvinkel. 
 
Kommunstyrelsen skall utifrån programmet utforma handlingsplan för 
genomförande. 
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Inom ramen för programmets mål och begränsningar kan nämnd beslu-
ta om vilka verksamheter man vill skall utföras i alternativ driftsform.  
Det redovisas tillsammans med nämndens förslag till budget alternativt 
budgetanpassning. 
 
Nämnd beslutar om val av alternativ utförare. 
 
Inom ramen för sitt uppdrag, nämndens beslut enligt program och 
handlingsplan samt tilldelade ramar kan förvaltning – efter samråd med 
kommunchef - lägga ut verksamhet i alternativ driftsform.  
 
2.8 Kvalitetssystem 

Varje nämnd svarar för att inriktnings- och kvalitetsmål samt system 
och rutiner för kvalitetsbedömning utarbetas och antas för de verksam-
heter som bedrivs inom nämndens uppdrag. 
 
Vid antagande av inriktnings- och kvalitetsmål skall nämnder i möjli-
gaste mån samråda med berörda brukare. 
 
2.9 Definitioner 

 I en kommunal driftentreprenad driver en utomstående producent en 
kommunal verksamhet åt kommunen som är huvudman. Kommunen 
har kvar ansvaret gentemot brukarna och beslutar om inriktning, om-
fattning och kvalitet. 
 
Med bidragsfinansierad enskild verksamhet avses sådan enskild verk-
samhet som inte bedrivs på uppdrag av kommunen men som ändå åt-
njuter kommunala bidrag. Kommunen är alltså inte huvudman. Vanli-
gaste exemplen är friskolor, kooperativa barnstugor och föreningsdrift 
av anläggningar inom kultur- och fritidssektorerna. 
 
3. Handlingsplan och kompletterande riktlinjer  

Antagna av kommunstyrelsen 2009-07-01, § 15 
 
I konkurrensprogrammet anges att ”kommunstyrelsen…ska  utforma 
handlings- och tidplan för genomförande”. 
 
Detta sker genom att nämnderna – utifrån det uppdrag som i kommun-
fullmäktiges budgetdokument ålagts dem – till kommunstyrelsen redo-
visar sina förslag till konkurrensutsättning. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer och beslutar utifrån dessa sedan vilka 
verksamheter som ska konkurrensutsättas. I denna plan ska styrelsen 
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stå för en helhetssyn där samhällseffekter och konsekvenser för kom-
munkoncernen beaktas. I konkurrensprogrammet anges även att ”sty-
relsen svarar ....för att genomförandet av programmet samordnas ur ekonomisk 
och personalpolitisk synvinkel”. 
 
Huvudregeln i tillämpning av konkurrensprogrammet är att interna 
bud ska läggas. Avsteg från denna regel beslutas av kommunstyrelsen 
efter begäran från berörd förvaltning och nämnd. Skäl för undantag kan 
vara tydliga ekonomiska eller kvalitativa fördelar med annan utförare.  
 
Interna tjänsteköp 
 
Det åligger förvaltningar och avdelningar att i första hand köpa behöv-
da tjänster internt. Undantag från denna skyldighet beslutas av kom-
munstyrelsen. I denna bedömning ska samlade samhällseffekter och 
konsekvenser för kommunkoncernen beaktas. 
 
Priset för interna tjänster beslutas av kommunstyrelsen efter förslag 
från kommunledningsförvaltningen som i sitt underlag infogat berörda 
förvaltningsenheters förutsättningar, behov och synpunkter. 
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Program mot våld i nära relationer  
 
Innehållsförteckning 
 

1.  Giltighet 
2.    Ansvar 
3.    Förord 
4.    Utgångspunkt för programmet 
5.    Kvinnor och barn är vanliga brottsoffer 
6.    Avgränsning av målgruppen 
7.    Programmets målgrupper 
8.    Långsiktiga mål 
9.    Mål för målgrupperna 
10.  Vård och socialförvaltningen/Närvård Frostviken/Individ- och  

familjeomsorgen 
11.  Anmälningsplikt 
12.  Kommunens sociala beredskap  
13.  Vård– och socialförvaltningens stöd och service vid våld i nära 

relationer 
14.  Länsövergripande verksamheter 
15.  Nationella stödverksamheter 
16.  Referenser 
 
 

1. Giltighet  
 
Detta program riktar sig till de kvinnor och män, flickor och pojkar som 
vistas i Strömsunds kommun och som är eller riskerar att bli utsatta för 
våld i nära relationer, antingen som brottsoffer eller som närstående. 
 
2. Ansvar  
 
I socialnämndens och närvårdsnämndens ansvar (dvs Gemensam 
nämnd för närvård i Frostviken här kallad närvårdsnämnd ) ingår att 
arbeta förebyggande, samverka med andra samt att verka för att den 
som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Vård- 
och socialförvaltningen och närvård Frostviken ansvarar för råd och 
stöd till den som utsätts för brott och till deras närstående.
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Individ- och familjeomsorgen och biståndsenheten ansvarar för att ut-
reda, bedöma och besluta om insatser. Beviljade insatser ska följas upp.  
  
Myndigheter och anställda i myndigheter där verksamheten berör barn 
och ungdom är skyldiga att anmäla till socialnämnden (IFO) om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämn-
den behöver ingripa till ett barns skydd. 
 
3. Förord 
 
Maktutövning är våldets kärna. Betraktad som en makthandling har 
våldet ett mål, det vill säga att påverka andra människor. Frihet från 
våld är en grundläggande fri- och rättighet och att säkra mänskliga rät-
tigheter är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Våld mot 
kvinnor oavsett ålder definieras idag som en allvarlig överträdelse av 
kvinnors mänskliga rättigheter och lyfts fram som ett allvarligt sam-
hällsproblem.  
 
Våld i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt 
patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. Famil-
jen är en del av en större enhet – släktpyramiden. Barn och föräldrar har 
ansvar och skyldigheter inte bara mot varandra utan också gentemot en 
större krets av släktingar. Bakom hedersbrott ligger alltid ett kollektivt 
tryck om bestraffning för att återupprätta familjens heder.  
 
Män kan liksom pojkar vara offer för våld i nära relationer eller för he-
dersrelaterade brott. Socialnämnden och närvårdsnämnden har även ett 
ansvar att ge dessa stöd och hjälp. Det kan till exempel vara män som 
blir utsatta av en närstående, exempelvis kvinnlig eller manlig partner 
eller unga män som utsätts av andra medlemmar i familjen eller släk-
ten.  
 
Detta program lägger dock tyngden på kvinnor som utsatts för våld, då 
de är i majoritet av de våldsutsatta. 
 
Det råder en enighet om att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för 
bristande jämställdhet mellan män och kvinnor. De nationella jäm-
ställdhetspolitiska målen antogs av riksdagen 2006. Det övergripande 
målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina liv och ett av delmålen är 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott, som utgör ett hot mot 
kvinnors och barns liv, hälsa och välbefinnande. Kvinnor och barn i 
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Strömsunds kommun ska kunna känna sig trygga och leva utan rädsla. 
Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds kommun har, i sin strävan 
att uppnå dessa mål och för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld ges ett fullgott stöd, utarbetat en handlingsplan 
för 2014 (bilaga) som bidrar till att säkra god kvalitet och utveckling 
inom området. Handlingsplanen revideras i november 2014. 
 
4. Utgångspunkter för programmet 
 
För att ge kvinnors mänskliga rättigheter samma dignitet och status 
som de allmänna mänskliga rättigheterna har FN bland annat antagit 
Kvinnokonventionen (1979) och Deklarationen om avskaffande av våld 
mot kvinnor (1993), som är det viktigaste dokumentet som särskilt gäl-
ler våld mot kvinnor. Här definieras mäns våld mot kvinnor klart och 
tydligt som ett samhällsproblem. Våldet är ett uttryck för historiskt 
ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män, där män är överord-
nade kvinnor.  
 
Strömsunds kommun har genom ett beslut i kommunfullmäktige i no-
vember 2006 undertecknat "Deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå". Deklarationen är framta-
gen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorgani-
sation (CEMR). Det är ett politiskt dokument och ett instrument för ar-
betet med jämställdhet. Kommunen har genom undertecknandet anslu-
tit sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och bland annat 
förbundit sig att genomföra jämställdhetsanalyser samt att införa och 
stärka program och insatser mot könsrelaterat våld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdrag ur FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 
(1993)  
Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av kvinnors rättigheter och 
grundläggande friheter. 
 
Mäns våld är ett uttryck för ojämnlika maktförhållanden mellan 
kvinnor och män där män är överordnade och kvinnor underord-
nade. 
 
Definitionen av våld mot kvinnor: Varje könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 
kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt fri-
hetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.   
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Våldsformerna i nära relationer kan delas in i: 
 

• Fysiskt våld – varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk 
handling som skadar och orsakar fysisk smärta. 

 
• Sexuellt våld – när någon blir tvingad att delta i eller se på sexu-

ella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld är de handlingar som 
uppfattas av den närstående som sexuellt kränkande.  

 
• Ekonomiskt och/eller materiellt våld – den aggressivitet som rik-

tas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet 
och som skapar oro och rädsla. 

 
• Psykiskt våld – kränkningar med ord och handlingar som riktar 

sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. 
Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma 
konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot riktat 
mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av 
den närståendes rörelsefrihet är psykiskt våld. Barn som bevitt-
nat våld har upplevt våld.  

 
• Latent våld – stark ilska och aggressivitet som är inbunden och 

visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar 
rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser 
och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 

 
• Försummelse – utgör ytterligare en våldsform när det gäller per-

soner med funktionsnedsättning samt äldre: medvetet felaktig 
medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, att lämna nå-
gon utan hjälp och tillsyn långa perioder, att försvåra istället för 
att underlätta. 

 
Ytterligare FN- dokument som utgör viktiga grunder för arbetet med 
våld mot kvinnor och barn är: 
 

 Barnkonventionen (1989) 
  
 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning (2006) 
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5.  Kvinnor och barn är vanliga brottsoffer 
 
I brottsbalken finns de lagar som reglerar olika former av våldsbrott 
och brott mot frihet och frid samt sexualbrott. 1998 infördes det nya 
brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken. Bestämmelsen foku-
serar på upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexual-
brott som en man begår mot en kvinna i en nära relation. Lagen är ut-
formad för att underlätta åtal av gärningsmän som upprepat kränkt en 
närstående kvinna. 2003 skärptes lagen om besöksförbud för att stärka 
skyddet för dem som blir utsatta eller riskerar utsättas för våld av när-
stående. 
 
Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn förtydligades 
2007 i den så kallade brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen (2007:225) 
5 kap § 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

6. Avgränsning av målgruppen 
 
Detta program utgår från kunskapen om och förståelsen för att våld 
kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående: heterosexuella 
par, samkönade par, andra familje- och släktrelationer samt relationer 
till andra personer som den våldsutsatta känner väl.  
 
Kännetecknade är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emot-
ionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och upp-
brott. 
 
Programmet fokuserar dock på mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
och deras barn. Det viktigaste skälet till den avgränsningen är den kun-
skap som finns om att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande sam-

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätts 
för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
 
Enligt 5 kap 11 § 2 st ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor 
som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av när-
stående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situat-
ion. 

 
Enligt 5 kap 11 § 3 st ska socialnämnden särskilt beakta att barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna 
är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.  
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hällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet. Våld i nära relationer 
drabbar framförallt kvinnor och barn och medför stora konsekvenser 
för kvinnorna, barnen och även för männen som utövar våld. Pro-
grammet har därför också män som utövar våld mot kvinnor som mål-
grupp. 
 
Regeringen inkluderar i sin handlingsplan 2011-2014 (Skrivelse  
2011/12:3)  män i samkönade relationer samt män som lever med he-
dersrelaterat våld och förtryck. Länsövergripande har man tagit hänsyn 
till detta.  
 
7.   Programmets målgrupper 
 
Programmet har tre målgrupper: 
 
7. 1 Flickor och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 
 
Våldet drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsgrupper oavsett klass, 
ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. Vissa grupper är dub-
belt utsatta och det är viktigt att ta hänsyn till deras speciella behov, till 
exempel i riktlinjer och informationsmaterial.  
 
• Flickor/kvinnor med funktionsnedsättning 
• Flickor/kvinnor med missbruksproblem 
• Flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck 
• Flickor/kvinnor med utländsk bakgrund 
• Flickor/kvinnor i samkönade förhållanden 
• HBT- personer (homo-, bisexuella personer och transpersoner) 

 
 
7.2 Flickor och pojkar som upplevt våld eller andra övergrepp mellan 
närstående vuxna 
 
Flickor och pojkar som lever med våld i familjen är offer för brott och 
har rätt till stöd och hjälp. Barn som lever med våld mellan närstående 
löper också stor risk att själva utsättas för våld. 
 
Till ett barns närstående hör främst barnets mamma, pappa eller famil-
jehemsföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till barnet 
närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman och be-
nämningen är könsneutral. 
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7.3  Män som utövar våld i nära relation 
 
Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i 
arbetet att förebygga och motverka att våldet upprepas. Det är även 
viktigt att ta reda på om de våldsutövande männen har barn. Forskning 
visar att våldsamma pappor inte främst definieras som pappor, utan 
som våldsamma män. Syftet med att identifiera föräldraskapet är att 
synliggöra barnen och kunna sätta in insatser för att ge dem en trygg 
familjesituation. 

 
8.   Långsiktigt mål 
 
Kommunens långsiktiga ”nollvision” är att ingen, vare sig kvinna/man 
eller flicka/pojke ska utsättas för våld eller andra övergrepp från när-
stående. Under programperioden inriktas kommunens arbete på att nå 
följande mål för de identifierade målgrupperna. 
 
Målsättningen för kvinnofridsarbetet i Strömsunds kommun 
 
Våldsutsatta ska få adekvat hjälp och likartad bedömning oavsett vil-
ken verksamhet de vänder sig till. De ska kunna garanteras ett snabbt 
och säkert skydd. Barnens situation ska prioriteras och deras behov av 
stöd och skydd ska utredas. Den som lever i hedersvåld och förtryck 
ska uppmärksammas så att de får rätt insatser i rätt tid. Allt arbete ska 
ske utifrån en helhetssyn. 

 
Vård- och socialförvaltningen ska arbeta förebyggande och medverka 
till att förhindra att våld uppkommer, utveckla metoder och skapa 
samverkan mellan olika instanser för arbetet med kvinna/man eller 
flicka/pojke. Viktigt är även att insatserna följs upp och kvalitetssäkras. 
Insatserna ska göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt, hälsorela-
terat samt jämställdhetsperspektiv. Målen ska följas upp i ärenden en-
ligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
 
9.   Mål för målgrupperna 
 
Målgrupp 1. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 
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Mål 
 
1. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation lever ett liv utan våld. 
2. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation har kunskap om sina rät-

tigheter. 
3.   Kvinnor som utsatts för våld i nära relation känner sig trygga med 

de insatser vård- och socialförvaltningen erbjuder 
 
Indikatorer 
 
• Antal kvinnor i målgruppen som haft kontakt med socialtjänsten  
• Antal kvinnor i målgruppen som erbjudits insatser av socialtjänsten. 
• Antal kvinnor i målgruppen som har deltagit i insatser av socialtjäns-

ten. 
• Antal kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser 

de beviljats av socialtjänsten. 
• Antal kvinnor i målgruppen som har informerats om det stöd och 

den hjälp de kan få. 
 
Målgrupp 2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan när-
stående vuxna. 
 
Mål  
 
1. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna lever ett liv utan våld. 
2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna har en trygg familjesituation. 
3. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna har kunskap om sina rättigheter. 
 

Indikatorer  
 
• Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten om barn i målgrupp-

en. 
• Antal utredningar som inletts om barn i målgruppen. 
• Antal barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta 

upplevelser av våld. 
• Antal barn som deltagit i insatser. 
• Antal familjerättsutredningar som innehåller en strukturerad hot- 

och säkerhetsbedömning.  
• Antal barn i målgruppen som har informerats om det stöd och den 

hjälp de kan få.   
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Målgrupp 3. Män som utövat våld i nära relation 
 
Mål  
 
1. Män som utövat våld mot kvinnor i nära relation slutar använda 

våld. 
2.   Män som utövat våld mot kvinnor i nära relation tar ansvar för vål-

dets konsekvenser för kvinnor och barn 
 
Indikatorer  
 
• Antal män i målgruppen som haft kontakt med socialtjänst 
• Antal män i målgruppen som erbjudits insatser.  
• Antal män i målgruppen som har deltagit i insatser. 
• Antal män i målgruppen som är vårdnadshavare och som ger sitt 

samtycke till att deras barn får stöd för att bearbeta sina upplevelser 
av våld. 

 
10.  Vård och socialförvaltningen/Närvård Frostviken samt 
Individ- och familjeomsorgen 
 
I vård- och socialförvaltningens ansvar ingår att fatta beslut enligt soci-
alnämndens delegationsordning samt att verkställa de uppgifter som 
enligt kommunens reglemente hanteras av nämnden. Närvård Frostvi-
ken verkställer beslut (enligt SoL och LSS) inom äldreomsorgen och 
omsorgen om funktionsnedsatta inom sitt geografiska område. 
  
Delegationsförteckningen anger vem/vilka som är delegater i de ären-
den där nämnden inte själv fattar beslut.  
 
Vård- och socialförvaltningen och närvård Frostviken ansvarar för stöd 
till äldre personer och till personer med funktionsnedsättningar. Bi-
ståndsenheten utreder, beslutar och följer upp insatserna. Individ- och 
familjeomsorgen är den del av vård- och socialförvaltningen som an-
svarar främst för stöd till barnfamiljer, vuxna med beroendeproblema-
tik och/eller psykisk ohälsa samt till människor med försörjningspro-
blem. Inom individ- och familjeomsorgen handläggs även familjerätts-
frågor.  
 
Alla verksamheter under socialnämnden/närvårdsnämnden ansvarar 
för att den som utsätts för brott och den personens närstående får stöd 
och hjälp. Till stöd för verksamheterna har det in länet tagits fram en 
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gemensam handbok samt en checklista. Dokumenten finns på kommu-
nens intranät, under individ och familjeomsorg, våld i nära relationer.   
 
11.  Anmälningsplikt 
 
11.1  Anmälan till individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Myndigheter/anställda i myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och kriminalvården är skyl-
diga att anmäla till socialnämnden (IFO) om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver in-
gripa till ett barns skydd enligt 14:1 SoL. Gäller även yrkesmässigt be-
driven enskild verksamhet.  
 
När det gäller myndiga personer kan en anmälan göras om oro kring 
personen finns. I första hand bör man motivera personen att ansöka om 
stöd och hjälp hos individ – och familjeomsorgen och även vara be-
hjälplig med kontakten dit. 
 
11.2  Polisanmälan 
 
En våldsutsatt kvinna avgör själv om hon vill göra en polisanmälan mot 
den som utsatt henne för brott. Andra personer kan också lämna upp-
gifter till polis eller åklagare. För socialtjänsten finns begränsningar på 
grund av sekretessregler.  
 
Sekretess hindrar inte socialnämnden från att polisanmäla misstanke 
om brott mot någon som inte fyllt 18 år. Det gäller brott mot liv och 
hälsa, dvs kroppsskada eller exempelvis misshandel, brott mot frid och 
frihet eller sexualbrott, eller brott mot förbud av könsstympning. 
(VÅLD, handbok från Socialstyrelsen)    
 
12.  Kommunens sociala beredskap 
 
Vid akuta behov av stöd och hjälp samt rådgivning har Strömsunds 
kommun en social beredskap, som nås via 112 utanför kontorstid. 
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13.  Vård– och socialförvaltningens stöd och service vid 
våld i nära relationer 
 
13.1  Förhållningssätt 
 
Vård- och socialförvaltningen ska i de fall där det handlar om våld i 
nära relation hantera ärendet som ett ”kvinnofridsärende” eller som ett 
hedersrelaterat ärende och särskild hänsyn ska då tas vid olika former 
av bistånd. Bistånd kan vara nödvändigt både akut/kortsiktigt och 
långsiktigt.  
 
Under de första samtalen ska handläggaren inta en stödjande roll. Fo-
kus ligger på att stå för trygghet och omtanke samt att inte skuldbe-
lägga brottsoffret. I samtalen fokuseras inte på framtiden eller på för-
ändring utan mer på vad som hänt.  
 
Viktig information som behöver inhämtas är om det finns barn i närheten 
av våldet och det är också viktigt att göra en säkerhetsbedömning samt en 
säkerhetsplanering.  
 
Individ– och familjeomsorgen skall numera alltid inleda en utredning 
när det blir känt att ett barn har blivit utsatt för våld eller övergrepp av 
någon närstående eller när ett barn har bevittnat våld eller övergrepp 
av eller mot en närstående. Om det rör ett misstänkt brott mot ett barn 
som hotar barnets liv eller hälsa, frihet och frid, eller om det gäller ett 
sexualbrott (3,4 eller 6 kap Brottsbalken) eller lagen (1982:316) med för-
bud mot könsstympning av kvinnor och den misstänkte är en närstå-
ende ska samråd ske med polis eller åklagare innan barnets vårdnads-
havare underrättas om att en utredning har inletts.  
 
Barn som bevittnat våld i nära relation ska erbjudas stödjande krissam-
tal som finns i kommunen i form av Trappan samtal.  
 
Den person som utövar våldet när det gäller våld i parrelationer ska vid 
lämpligt tillfälle erbjudas en egen kontakt för råd och stöd. Våldsoffer 
och våldsutövare skall ha olika handläggare. 
 
13.2  Uppsökande och förebyggande arbetet 
 
Socialsekreterare med samordningsuppdrag på individ- och familje-
omsorgen IFO ansvarar för att: 
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• information om stöd och hjälp för våldsutsatta och deras närstående 

finns i offentliga miljöer. Anpassad information ska finnas även för 
synskadade samt på flera språk. 

 
• ett uppsökande och förebyggande arbete pågår kontinuerligt där in-

formation framkommer om vilken stöd och hjälp som finns. Detta 
arbete sker också tillsammans med andra organisationer och länsö-
vergripande. Information ska även framkomma till dem som inte 
primärt söker bistånd på grund av en våldssituation. 

 
•  informationsmaterial finns tillgängligt på kommunens intranät samt 

publik hemsida. Översättning kan ske via funktion i google. 
 
•  en inventering av våldsutsatta på sikt görs i kommunen. 
 
•  programmet skickas ut till alla berörda samverkansorgan som finns 

inom kommunen.. Det av socialnämnden antagna programmet del-
ges lokal massmedia, likaså efter gjorda revideringar. 

 
13.3  IFO:s ansvar gällande samverkan 
 
Ansvarig ska finnas för det externa samverkansarbetet med socialtjänst, 
polis, primärvård, hemsjukvård, skolhälsovård/elevhälsa, biståndsen-
het. I ansvaret ligger att sammankalla till kontinuerliga samverkansträf-
far två gånger på år. 
 
13.4  IFO:s olika insatser i samband med våld i när relation 
 
• Råd och stöd via socialsekreterare 
• Skyddat boende i den akuta situationen och hjälp med kontakter 

för att ordna annat boende på längre sikt. 
• Ekonomiskt bistånd 
• Vård- och behandling vid olika typer av missbruk och beroende 
• Individuellt anpassade bistånd 
• Hänvisning till familjerådgivning 
• Familjearbete via öppenvården/familjevårdsteamet 
• Trappan – krissamtal för barn som bevittnat våld 
• Boendestöd 
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13.5  Individ- och familjeomsorgens ansvar för uppföljning av stödin-
satser 
 
Den som utsätts för våld i en nära relation eller för hedersrelaterat våld 
kan vända sig till Strömsunds kommuns individ- och familjeomsorg el-
ler till de frivilligorganisationer som finns och som utgör ett viktigt stöd 
för våldsutsatta. Individ- och familjeomsorgen har ansvar för att ge stöd 
och hjälp när en sådan hjälp efterfrågas i kommunen. Oavsett om stöd 
ges i form av bistånd av individ- och familjeomsorgen eller om stöd ges 
av ideell förening har myndigheten en skyldighet att följa upp insatser-
na. Syftet är att kommunens individ- och familjeomsorg ska ta ansvar 
för att stödet är av god kvalitet. 
 
Enhetschef är ansvarig för att uppföljningar har gjorts/görs kontinuer-
ligt i samband med att uppföljning av målen och programmet revide-
ras. 
 
14.  Länsövergripande verksamheter  
 
14.1 Centrum mot våld (CMV) 
 
Centrum mot våld vänder sig till personer boende i Jämtlands län, som 
blivit utsatta för våld i en nära relation. Östersunds kommun har som 
projektägare tillsammans med länets övriga kommuner årligen sedan 
2010 ansökt om medel för att fortsätta vidareutveckla arbetet mot våld i 
nära relationer. 
 
Målet med projektet är att forma ett fysiskt resurscentrum, för såväl 
våldsutsatta som för samarbetspartners genom samverkan med berörda 
myndigheter och frivilligorganisationer. Centrum mot våld har därmed 
både en operativ och strategisk funktion.  
 
Operativt arbetar centrum mot våld med: 
 

• Individuellt stöd/samtal till våldsutsatta inkluderat stöd till  
personer med funktionsnedsättning, missbruk, hedersrelaterat, 
utländsk bakgrund, äldre samt personer i samkönade relationer  

• Kvinnogruppsverksamhet 
• Trappansamtal till barn som upplevt våld i nära relationer   
• Parallell barn och föräldragrupp 

 
Kontaktuppgifter: ”Centrum mot våld” 0200-120145 (kostnadsfritt) 
centrummotvald@ostersund.se 
 

mailto:centrummotvald@ostersund.se
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14.2 Kvinnojouren i Östersund  
 
Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland är en ideell förening, som är 
religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren har funnits sedan 
1982 och har i dagsläget två anställda samt ideell verksamhet. De ger 
följande stöd till kvinnor och deras barn: 
 

• Skyddat boende med möjlighet till dygnet runt bemanning. 
•  Stödverksamhet via telefon och rent praktisk hjälp 
• Personliga möten även på hemmaplan 
• Säkerhetsplanering med kvinnor 
• Allmänna råd- och stödsamtal 
• Dygnet runt jour för myndigheterna 
• Användning av tolk vid behov 

 
Kontaktuppgifter:  Kvinnojouren Östersund 063- 13 25 00 
http://Kvinnojour.nu 
 
15.  Nationella stödverksamheter 
 
För kvinnor  
Kvinnofridslinjen - drivs av nationellt centrum för kvinnofrid för kun-
skapsutveckling  om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer och är en nationell stödtele-
fon för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våldsutsatta. Samtalen är gratis 
och syns inte på telefonräkningen. De som tar emot samtalen lyssnar, 
ger professionellt stöd och upplyser var man kan få hjälp. 
 
Kvinnofridslinjen. Tel nr 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Tel nr 018-611 27 93, 

www.nck.uu.se 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck  
Länsstyrelsen Östergötland- hemsida för personal som i sin yrkesutöv-
ning möter barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat förtryck och våld.  
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.
aspx 
 

  

http://kvinnojour.nu/
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.nck.uu.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx
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Nationellt kompetensteam – konsultativt stöd  
Erbjuder råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är 
utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.   

Telefonnummer: 010-223 57 60 

Telefonen är bemannad mellan kl. 09:00 – 16:00 vardagar, måndag till 
fredag.  

För barn och unga  
 
BRIS – en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. 
BRIS bistår barn som far illa. FN:s konvention om barns rättigheter är 
ett viktigt riktmärke i arbetet. BRIS verkar som en länk mellan barn, 
vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens hjälptele-
fon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och unga upp till 18 år 
anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en 
vuxen. 
 
Kontaktuppgifter: BRIS, tel nr 11 61 11, www.bris.se 

Barnombudsmannen är 

en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rät-
tigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter 
och barnkonventionen. Barnombudsmannen har en chatt och ett tele-
fonnummer som är gratis att ringa. Samtalet syns inte i telefonräkning-
en. 

Kontaktuppgifter: tel nr 020 -23 10 10, www.Barnombudsmannen.se  

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) är en webbplats för alla som 
är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om 
sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. 
 
Kontaktuppgifter: www.umo.se 
 
 
16. Referenser 
 
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014, Skr. 2011/12:3 

Kvinnokonventionen (1979)  
 

http://www.bris.se/
http://www.umo.se/
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Policy för den kommunala verksamhetens IT-stöd 

Kommunens IT-system och utrustning ska vara en stödfunktion för den 
kommunala verksamheten.  IT-stödet ska användas för att skapa förut-
sättningar för effektivitet och kvalitet i verksamheten. 
 
IT-teknik ska också användas för att underlätta kontakter med de kvin-
nor och män, flickor och pojkar som bor i kommunen. Aktuell kommu-
nal information ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
Den kommunala verksamhetens IT-stöd är avsett för och ska endast 
vara tillgängligt för våra anställda, våra förtroendevalda och de flickor 
och pojkar som är elever i våra skolor. Säkerheten i IT-stödet ska vara 
hög och infrastrukturen ska inte vara tillgängligt för externa aktörer 
som föreningar, företag, organisationer, privatpersoner och hyresgäster 
i våra lokaler. 
 
Besökare kan dock få en tidsbegränsad tillgång till Internet via kom-
munens IT-infrastruktur. IT-avdelningen, eller av IT-avdelningen ut-
sedda verksamheter, får ge Internetuppkoppling vid enstaka tillfällen 
för speciella arrangemang. 
 
IT-avdelningen har det strategiska ansvaret för utvecklingen av IT-
infrastrukturen och gemensamma programvaror för den kommunala 
förvaltningen. Infrastrukturen ska kunna erbjuda en stabil driftmiljö för 
verksamheters olika system. 
 
Ansvaret för respektive system ligger på den förvaltning/avdelning 
som använder systemet. IT-avdelningen ska ansvara för drift och un-
derhåll av den kommunala förvaltningens IT-infrastruktur och gemen-
samma programvaror. Kommunstyrelsen ska fastställa riktlinjer för att 
tydliggöra ansvarsfördelning och rutiner för hantering av IT-system.  
 
En standardisering av hård- och mjukvara ska eftersträvas för att möj-
liggöra en effektiv IT-drift. Kommunen ska ha en enhetlig miljö när det 
gäller operativsystem och kontorsprogram.  
 
Utrustning som kommunen och kommunala bolag tillhandahåller för 
IT-stöd ska, precis som all annan utrustning kommunen och bolagen 
tillhandahåller, hanteras varsamt och enligt lagar och förordningar. IT-
avdelningen ska utifrån denna policy utfärda konkreta riktlinjer för hur 
kommunens IT-stöd ska hanteras. 
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Riktlinjer för pension till anställda och 
förtroendevalda  
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Allmänt 
3. Pension till anställda kvinnor och män 
4. Pension till förtroendevalda kvinnor och män 
5. Tryggande av pensionsåtagandet 
6. Information om pensionsförmåner 
7. Begäran om pensionsavgång 
 
1. Bakgrund  

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL samt bestämmelserna PBF och 
OPF-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommel-
ser. Kommunen har därför beslutat om dessa riktlinjer i för att skapa 
enhetlighet och tydlighet i vissa specifika pensionsfrågor.  
 
Pension till anställda  

• Hel eller partiell särskild avtalspension kan i enlighet med dessa rikt-
linjer beviljas efter individuell prövning.  

• Samtliga tillsvidareanställda kvinnor och män i kommunen har möj-
lighet att löneväxla till pensionsförsäkring.  

• Förvaltningschefer och nyckelpersoner har möjlighet att välja alter-
nativ KAP-KL eller AKAP-KL.  

 
Pension och omställningsstöd till förtroendevalda  

• Förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet 
2014 eller som i tidigare uppdrag inte har omfattats av pensionsbe-
stämmelser, omfattas av OPF-KL. Vissa delar i OPF-KL gäller enbart 
för förtroendevalda vars uppdragstid motsvarar minst 40 %. 

• Förtroendevalda som genom tidigare uppdrag omfattas av PBF fort-
sätter att omfattas av PBF. 
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2. Allmänt  

2.1  Uppdatering  

Riktlinjerna för pension till anställda och förtroendevalda kvinnor och 
män ska ses över en gång under varje mandatperiod och vid behov 
uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov som 
föranletts av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsom-
rådet.  
 
2.2  Beslutsordning 

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för pension till anställda och 
förtroendevalda.   
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet avseende de förtroendeval-
das pensionsvillkor samt högsta instans gällande anställdas pensions-
villkor.  
 
Förhandlingschefen beslutar om särskild avtalspension i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Pensionshandläggarna beslutar i normala och löpande ärenden.   
 
Personalchefen beslutar om annan än förvaltningschef ska erbjudas al-
ternativ KAP-KL eller AKAP-KL.  
 
3. Pension till anställda kvinnor och män 

3.1  Särskild avtalspension 

Med särskild avtalspension avses hel eller partiell pension före 65 år.  
 
Hel särskild avtalspension är ett av flera alternativ som kommunen kan 
använda vid behov av personalavveckling.  Hel särskild avtalspension 
beviljas med stor återhållsamhet. I den mån kommunen finner det 
lämpligt att bevilja hel eller partiell särskild avtalspension sker detta en-
ligt nedanstående riktlinjer.  
 
Åldersgräns 

Hel särskild avtalspension kan i samband med övertalighet, som upp-
stått på grund av minskad verksamhet eller omorganisation, beviljas 
anställd som har fyllt 61 år.  
 
Partiell särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 61 år 
och vars anställning permanent omregleras till en lägre sysselsättnings-
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grad. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen är 
50 % av heltid.  
 
Pensionsunderlag 
 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genom-
snittslön) enligt KAP-KL eller AKAP-KL, beroende på vilket som är till-
lämpligt. Pensionens storlek ska motsvara den som gäller för särskild 
avtalspension till anställda inom räddningstjänsten enligt KAP-KL eller 
AKAP-KL. Vid partiell särskild avtalspension relaterar pensionen till 
arbetstidsminskningen. 
 
Utbetalningstid 
 
Hel särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna avgångs-
tidpunkten till och med månaden före 65-årsmånaden eller den tidigare 
månad då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd 
ålderspension börjar utbetalas från kommunen.  
 
Partiell särskild avtalspension utbetalas från den överenskomna tid-
punkten till och med månaden innan den då den anställde fyller 65 år 
eller den tidigare månad då sysselsättningsgraden ändras, anställning-
en upphör eller då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller förmåns-
bestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen. Efter särskilt 
beslut kan partiell särskild avtalspension utbetalas som längst till och 
med den månad den anställde fyller 67 år.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension  
 
Under tid med rätt till särskild avtalspension ska kommunen också be-
tala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension avseende arbets-
tidsminskningen. Vid hel särskild avtalspension är motsvarar avgifts-
underlaget 1/12 av pensionsunderlaget för varje månad som det före-
ligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med förändringen av 
inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. Vid partiell särskild 
avtalspension motsvarar avgiftsunderlaget för denna del 1/12 av pens-
ionsunderlaget - i förhållande till arbetstidsminskningen - för varje må-
nad som det föreligger rätt till särskild avtalspension, uppräknat med 
förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande till det år sysselsätt-
ningsgraden omreglerades.     
 
För anställd som beviljats hel särskild avtalspension och omfattas av 
bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska tiden från av-
gången intill månaden före 65-årsmånaden tillgodoräknas som pens-
ionsgrundande.  
 



 
 

 
Titel: Pension till anställda och förtroendevalda 

4 (10) 

Id nr:  0:24   
 
För anställd som beviljats partiell särskild avtalspension och omfattas 
av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension ska denna be-
räknas utifrån det pensionsunderlag som fastställts för den särskilda 
avtalspensionen. Motsvarande pensionsunderlag används också vid 
eventuell beräkning av pension till efterlevande.  
 
Skydd för efterlevande vid hel särskild avtalspension 
 
Under tid med rätt till hel särskild avtalspension gäller skyddet avse-
ende pension till efterlevande.  
 
Samordning med eventuell förvärvsinkomst mm 
 
Särskild avtalspension ska samordnas med 73,5 % av eventuell för-
värvsinkomst som följer av arbete. Förvärvsinkomst motsvarande två 
prisbasbelopp per år undantas dock från samordning.  
 
Särskild avtalspension kan påverka allmän pension, socialförsäkringar 
och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kompensation för 
detta.  
 
Beslut om särskild avtalspension 
 
Beslut om särskild avtalspension fattas i varje enskilt fall av förhand-
lingschefen i samråd med ordföranden i kommunstyrelsen, med hän-
syn till kommunens verksamhet och ekonomi.   
 
Kommunen kan undantagsvis i enskilda fall besluta om särskild avtals-
pension utan beaktande av dessa riktlinjer. Ett sådant beslut fattas av 
kommunstyrelsens ordförande efter föredragande av förhand-
lingschefen.  
 
 
3.2 Andra alternativ vid behov av personalavveckling 

I samband med omorganisation och/eller personalavveckling kan 
kommunen använda sig av olika erbjudanden som innefattar pension 
till någon del. Till exempel ekonomisk förstärkning vid förtida pens-
ionsavgång med eller utan förtida pensionsuttag. Det kan även avse 
minskad sysselsättningsgrad med delvis bibehållna förmåner.  
 
Erbjudande i sådant sammanhang utgör ingen rättighet för anställda 
utan beslut fattas från fall till fall. Beslut fattas av förhandlingschefen i 
samråd med ordförande i kommunstyrelsen, med hänsyn till kommu-
nens verksamhet och ekonomi. 
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3.3  Löneväxling till pension  

Samtliga tillsvidareanställda kvinnor och män har möjlighet att pens-
ionsspara via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det 
överenskomna beloppet betalas i form av en premie till en tjänstepens-
ionsförsäkring.  
 
I syfte att uppnå kostnadsneutralitet tillgodoräknas den som löneväxlar 
ett premietillägg. Premietillägget motsvarar skillnaden mellan sociala 
avgifter som betalas på kontant lön och särskild löneskatt som betalas 
på pensionspremier. Den totala premien utgörs därmed av det över-
enskomna bruttolöneavdraget och detta premietillägg.   
 
Syftet att uppnå kostnadsneutralitet innebär också den oväxlade lönen 
ska ligga till grund för det ordinarie tjänstepensionsintjänandet. Löne-
revisioner ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt.  
 
Det lägsta belopp som kan växlas till pension är 500 kronor per månad. 
Det högsta beloppet är 5 000 kronor per månad, dock högst 20 % av 
bruttolönen.   
 
Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialför-
säkringar och avtalsförsäkringar. Kommunen utger inte någon kom-
pensation för detta.  
 
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen 
och den anställde. Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt 
att avsluta löneväxlingen efter en uppsägningstid på tre månader. Om 
förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 
ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kom-
munen en ömsesidig rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.  
 
3.4  Pension till förvaltningschefer, chefer med motsvarande 

befattningar samt nyckelpersoner  

Kommunen erbjuder i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL möjlig-
het till alternativ pensionslösning. Syftet med erbjudandet är att stärka 
kommunens möjlighet att såväl rekrytera som behålla högre chefer och 
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare.  
 
Alternativ KAP-KL  

Allmänt  

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen 
enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pens-
ionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommu-
nens pensionspolicy.    
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Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär 
alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell an-
passning.  

Kostnadsneutralitet 

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmå-
nen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Premien för alternativ 
KAP-KL motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den för-
månsbestämda ålderspensionen tryggats med försäkring.   

Anställda som omfattas 

Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar förvaltningschefer eller 
andra med motsvarande funktion, dvs. arbetstagare som har motsva-
rande befogenhet som förvaltningschef och som agerar på direkt upp-
drag av styrelse, nämnd eller annat politiskt organ. Efter särskilt beslut 
av personalchefen kan även annan chef eller nyckelperson omfattas. 

Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska an-
sluta sig till alternativ KAP-KL. Den som valt att omfattas av alternativ 
KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i 
kommunen består. Detta gäller även den som i en tidigare anställning 
omfattats av alternativ KAP-KL och som återkommer i anställning i 
kommunen.  

Eget val för alternativ KAP-KL 

Den anställda kvinnan/mannen väljer om premien ska placeras i tradit-
ionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska inne-
hålla återbetalningsskydd eller inte.   

Försäkringsbolag anvisas av kommunen. 

3.5 AKAP-KL för anställd född 1985 eller tidigare 

Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska om-
fattas av AKAP-KL istället för KAP-KL enligt de regler som anges i 
AKAP-KL. 

Överenskommelsen kan träffas även om medarbetaren  tillhör kretsen 
förvaltningschefer och nyckelpersoner förutsatt att han/hon uppfyller 
de krav som ställs i AKAP-KL. Möjligheten gäller då i första hand vid 
nyrekrytering och beslut fattas av personalchefen. 
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4. Pension till förtroendevalda kvinnor och män 

PBF 
Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroen-
devalda 

OPF-KL 
Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda 

Gäller för 
Förtroendevalda kvinnor och 
män som omfattats av pensions-
bestämmelser i uppdrag före va-
let 2014 fortsätter att omfattas av 
PBF 
 

 
Gäller för 
Förtroendevalda kvinnor och män 
som väljs för första gången i sam-
band med valet 2014 eller senare, 
eller som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda 

 
 
PBF  
Kommunen har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångser-
sättning för förtroendevalda) från och med 2003-01-01. Pensionsbe-
stämmelserna omfattar förtroendevalda som på heltid och deltid om 
minst 40 % fullgör uppdrag hos kommunen. 
 
Pension och avgångsersättning ska samordnas/minskas med förvärvs-
inkomst. Från minskningen undantas ett belopp av förvärvsinkomsten 
som räknat per månad motsvarar 1/12 av två prisbasbelopp. 
 
I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut  
enligt PBFs regler. 

 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Kommunfullmäktige har 2014-11-12, § 102, antagit OPF-KL att tilläm-
pas från och med valet 2014 för förtroendevald som omfattas enligt ta-
bellen ovan. 
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OPF-KL består av Omställningsstöd och Pensionsbestämmelser. 
 
Omställningsstöd Pensionsbestämmelser 
Gäller för Gäller för 
Förtroendevald med upp-
drag på heltid eller på deltid 
motsvarande minst 40 pro-
cent av heltid. 

• Sjukpension och familjeskydd gäller 
för förtroendevald med uppdrag på 
heltid eller på deltid motsvarande 
minst 40 procent av heltid.  

• Avgiftsbestämd ålderspension gäller 
alla förtroendevalda oavsett omfatt-
ning av uppdrag. 

 
 
Omställningsinsatser 
Kommunfullmäktige har 2014-11-14, § 102, beslutat att ett genomsnitt-
ligt riktvärde för OPF-KL § 3 Aktiva omställningsinsatser ska ligga på 
cirka 25 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen i egenskap av pensionsmyndighet har till uppgift att 
fastställa anvisningar för ansökan med mera.  
 
Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån  

Förtroendevalda som inte har uppdrag motsvarande minst 40 procent 
av heltid omfattas inte av PBF eller OPF-KLs Omställningsstöd. Däre-
mot finns rätt till Avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL.  
 
Notera att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte är pensionsgrun-
dande i OPF-KL. Istället ges ersättning för tjänstepensionsförlust som 
har samband med fullgörande av förtroendeuppdraget.  
 
Kommunen ger en skälig och schablonmässig ersättning motsvarande 
4,5 procent beräknat på den ersättning som utbetalats för förlorad ar-
betsinkomst. Begäran om ersättning ska göras senast vid utgången av 
februari månad året efter det år förlusten hänför sig till. I samband med 
begäran ska den förtroendevalde kunna styrka att förtroendeuppdraget 
inneburit att tjänstepension förlorats. Förlustens storlek behöver dock 
inte styrkas. Ersättningen betalas ut kontant under april månad det år 
då ansökan görs. Ersättningen är inte underlag för Avgiftsbestämd  
ålderspension enligt OPF-KL. 
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Fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet  

Fritidspolitiker som bedriver egen näringsverksamhet och som kan 
styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt till ersättning med veri-
fierat belopp. Begäran om ersättning ska göra i samband med pension-
eringen, dock senast två år efter pensioneringstillfället.    
 

 
5. Tryggande av pensionsåtagandet  

Strömsunds kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt:   
 
Avgiftsbestämd ålderspension, 
KAP-KL resp. AKAP-KL  

Tryggas genom tjänstepensionsförsäk-
ring. Årlig premiebetalning görs till den 
försäkring som den anställde valt.  

Förmånsbestämd ålderspen-
sion, KAP-KL  

Intjänad pension skuldförs och tryggas 
genom beskattningsrätten.  

Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse  

Hela pensionsbeloppet skuldförs i sam-
band med beviljad pension och tryggas 
genom beskattningsrätten.   

Alternativ KAP-KL för för-
valtningschefer eller mot-
svarande  

Tryggas genom tjänstepensionsför-
säkring. Premiebetalning till den för-
säkring som den anställde valt.  

Pension intjänad före 1998  Intjänad pension skuldförs och tryggas 
genom beskattningsrätten. En del av 
detta pensionsåtagande är tryggat ge-
nom tjänstepensionsförsäkring och 
Strömsunds kommuns pensionsstif-
telse. 

Pension till efterlevande  Hela pensionsbeloppet skuldförs i sam-
band med inträffat dödsfall och tryggas 
genom beskattningsrätten.   

PBF   Hela pensionsbeloppet skuldförs i sam-
band med beviljad pension och tryggas 
genom beskattningsrätten.   

OPF-KL Tryggas genom beskattningsrätten. In-
tjänade pensionsrätter skuldförs årlig-
en. 

 
6. Information om pensionsförmåner  

6.1 För anställda 

Enligt KAP-KL eller AKAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informat-
ionsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för att anställda informeras om 
de pensionsförmåner som tjänats in i anställningen.  
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Kommunen uppfyller informationskravet genom att de anställda årlig-
en får skriftlig information om de intjänade pensionsförmånerna.  
 
Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får re-
spektive anställd också information från det försäkringsbolag som valts. 
Kommunens anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgifts-
bestämda ålderspensionen, får information och valblankett..  
 
Anställda i kommunen kan vända sig till kommunens pensionshand-
läggare för att få svar på sina frågor. Information finns även på intranä-
tet. 
 
6.2 För förtroendevalda  

Förtroendevalda ska erhålla information om vilka pensionsbestämmel-
ser som är tillämpliga. För OPF-KL gäller att den förtroendevalde ska 
erhålla årliga uppgifter om den avgiftsbestämda pensionen, pensions-
grundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
 
Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till kommunens pensions-
handläggare för att få svar på sina frågor 
 
 
7. Begäran om pensionsavgång  

Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansö-
kan om detta till kommunledningsförvaltningen/personal senast tre 
månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan pensionsav-
gången informeras den anställda skriftligen om pensionsbeloppets stor-
lek.   
 
För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension och in-
formation om pensionsförmånens storlek, ska den anställda vända sig 
till det försäkringsbolag som valts.  
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Epidemi- och pandemiplan 
 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Kommunens epidemi- och pandemiplan 
3. Planeringsförutsättningar vid epidemi och pandemi 
4. Planering och förberedelser inför epidemi/pandemi – Fas 1 
5. Planerade åtgärder börjar verkställas – Fas 2 
6. Konstaterad epidemi/pandemi, skarpt läge – Fas 3 
7. Antivirala medel och vaccination 
8. Ordlista 
9. Styrande och vägledande dokument 
 
1. Inledning 

Epidemiska katastrofer skiljer sig på många sätt från andra katastrofer. 
Inledningen är i allmänhet inte lika dramatisk, epidemin upptäcks of-
tast genom att hälso- och sjukvården får ta hand om ett ökat antal 
kvinnor och män, flickor och pojkar med likartade symtom. En epi-
demi kan å andra sidan hålla på under en längre tid, vilket försvårar 
möjligheten att upprätthålla en bemanning över tid. Även om det är 
stora skillnader mellan epidemiska och andra katastrofer, finns det 
också likheter. I båda fallen kan kommunen och sjukvården ställas in-
för situationer där de normala resurserna inte räcker till och omfördel-
ningar inom verksamheten måste göras. 
 
En världsomspännande influensaepidemi kallas pandemi och utgör en 
av de mest allvarliga kriser som kan drabba samhället i stort. Ett exem-
pel på en sådan pandemi är Spanska sjukan under 1918 då mer än 50 
miljoner människor beräknas ha avlidit i världen. Vi vet inte när nästa 
pandemi kommer att inträffa, bara att det kommer att inträffa.  
 
En pandemisk influensa som varar under minst åtta veckor medför en 
mycket stor belastning på samhället i sin helhet på grund av det stora 
antalet som insjuknar, upp emot 40 % av befolkningen kan drabbas. 
 
För Jämtland innebär detta att nästan 50 000 personer kan insjukna un-
der en epidemi varav upp mot 20 000 kan behöva sjukvård och hundra-
tals sjukhusvård. Detta medför brist på arbetskraft inom alla samhälls-
områden. Inom speciellt vård och omsorg, som redan kommer att vara 
överbelastad av smittade, uppstår en påtaglig personalbrist och man 
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kan dessutom förutse brist på antivirala läkemedel (mot virusinfektion), 
periodvis även vaccin och vårdplatser. Personalbrist och störningar 
kommer dock att uppstå inom alla viktiga samhällsfunktioner t.ex. 
skola, transporter, telekommunikation, el-, vatten- och livsmedelsför-
sörjning.  
 
Till skillnad från andra katastrofer kommer en pandemisk influensa 
dessutom att vara spridd över ett stort geografiskt område samt pågå 
under en lång tidsperiod, vilket till del begränsar möjligheten att om-
fördela resurser. Trots detta är det nödvändigt att samhället i sin helhet 
utvecklar sin förmåga till krishantering för att på bästa sätt möta och 
hantera den situation som förväntas uppstå vid en allvarlig pandemisk 
influensa. 
 
Enligt smittskyddslagen (SmL) har landstinget genom smittskyddsläka-
ren huvudansvaret för planering och samordning av smittskyddet samt 
för personinriktade åtgärder. Bestämmelser om smittskyddsåtgärder 
som rör djur eller livsmedel eller andra objekt regleras i miljöbalken 
(1998:808), livsmedelslagen (2006:804), lagen om provtagning av djur 
(2006:806), epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) och an-
svaret ligger hos kommunernas miljö- och hälsoskydd respektive läns-
styrelserna.  
 
Strömsunds kommun har i sin risk- och sårbarhetsanalys identifierat 
epidemi/pandemi som en risk som inte är acceptabel för kommunens 
verksamhet och de kvinnor och män, flickor och pojkar som bor eller 
vistas i kommunen. Om många medarbetare drabbas samtidigt inom 
samhällskritiska verksamheter som vård och omsorg, vattenförsörjning 
och kommunikation kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. 
 
2. Kommunens epidemi- och pandemiplan 

Denna plan är kommunens styrande dokument inför och under en epi-
demi eller pandemi. Allt kan inte förutses i planer utan vi kan alla stäl-
las inför utmaningar vi inte kan förutse. I tillämpliga delar utgör planen 
ett komplement till landstingets regionala epidemi- och pandemiplan. 
 
Grunden är att den som ansvarar för en uppgift till vardags även löser 
den vid en större epidemi, pandemi eller annan extraordinär händelse.  
Prioriteringar kan dock behövas: 
• Prioritering av vilka uppgifter som måste utföras och vilka som kan 

vänta.  
• Personal omplaceras för att lösa prioriterade uppgifter. 
• Arbetstidsuttaget ökas tillfälligt, annan personal tillförs m.m.  
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3. Planeringsförutsättningar vid epidemi och pandemi 

Kommunen är en arbetsgivare med många anställda kvinnor och män 
inom samhällskritiska funktioner. Vid en epidemi/pandemi insjuknar 
anställda, vilket innebär att färre måste sköta verksamheten samtidigt 
som omfattningen inom främst vård- och omsorg ökar. En del av den 
verksamhet som bedrivs kräver att vissa nyckelpersoner finns tillgäng-
liga.  
 
Planeringsförutsättningarna är utformade bland annat utifrån informa-
tion från socialstyrelsen samt landstingets verksamhetsområde för 
smittskydd. 
 
Förutsättningar 
• Det går inte med säkerhet att fastställa hur lång förbere-

delsetid kommunen har innan ett första influensafall kon-
stateras i kommunen. Kommunen bör arbeta aktivt i in-
ledningsskedet och följa anvisningar från nationella 
myndigheter och landstingets smittskyddsenhet. Vid den 
pandemiska influensan 2009 gick det två månader från 
första fallet i Sverige till en mer generell spridning. 

• En stor andel av kommunens anställda kvinnor och män 
kan komma att vara sjuka samtidigt.  

• Totalt beräknas cirka 25 – 50 % av befolkningen insjukna 
vid en epidemi/pandemi. 

• Cirka 10 - 20 % av befolkningen beräknas vara sjuka sam-
tidigt under de första två veckorna. 20 - 40 % av befolk-
ningen beräknas vara sjuka samtidigt under vecka 3-4. 
Toppen förväntas nås efter tre veckor. Därefter avklingar 
insjuknandeantalet under cirka tre månader, varefter en-
staka fall uppträder sporadiskt. 

• En andra våg av epidemi/pandemin kan förväntas bryta 
ut mellan 3 - 9 månader efter den första. Hur det andra 
utbrottet kan komma att utvecklas kan inte fastställas på 
förhand. 

• Allvarligheten av viruset vid en epidemi/pandemi kan 
variera varför dess dödlighet kan variera. 

• Socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten bedömer och 
utfärdar rekommendationer om influensavaccination till 
befolkningen. Influensavaccin kommer troligen inte att 
finnas att tillgå i tillräcklig omfattning. Kommunens upp-
rättade prioriteringsordning ska då användas.  
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• Effekten av och tillgången på antivirala medel bedöms 

vara begränsad. Det ska inte heller överförskrivas p.g.a. 
resistensutveckling. 

 
Befolkning i Strömsunds kommun  

  Kvinnor Män Totalt  Totalt 
0 - 6 år 406 360 766 6 % 
7-15 år 491 527 1 018 8 % 
16-19 år 259 306 565 5 % 
20-24 år 320 389 709 6 % 
25 - 44 år 1 013 1 199 2 212 18 % 
45-64 år 1 593 1 778 3 371 28 % 
64-79 år 1 164 1 231 2 395 20 % 
80 - år 564 384 948 8 % 
Totalt 5 810 6 174 11 984 100 % 

 
Källa SCB och kommunens årsredovisning. Siffrorna avser 2013-12-31.  

 

Samhällsviktig verksamhet 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys finns redovisat vilken verk-
samhet som har identifierats som samhällsviktig. 
 
 
4. Planering och förberedelser inför epidemi/pandemi - 

Fas 1 

När kommunen har fått information om risk för epidemi/pandemi från 
nationell eller regional myndighet inleder kommunen arbetet enligt 
denna fas. 
 
Kommunens ordinarie organisation förbereder åtgärder för att möta en 
epidemi/pandemi. Länsstyrelsen hålls informerad om förberedelserna. 
Kontakt tas med landstingets verksamhetsområde smittskydd samt 
primärvården. 
 
Verksamhetsreducering och omprioriteringar görs utifrån respektive 
förvaltnings/avdelnings verksamhetsplaner. 
 
Kommunen följer direktiv från socialstyrelsen, landstingets verksam-
hetsområde för smittskydd och folkhälsomyndighetens enhet för smitt-
skydd om: 
• handläggning avseende epidemi/pandemi samt  
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• hygienrutiner vid omhändertagande av patient med 

misstänkt/verifierad infektion med ny pandemisk influ-
ensavirustyp.  
 

För att minska risk för smittspridning gäller god basal hygien och nog-
grann handhygien. 
 
Åtgärder (Ändringar i sak är markerade med gul överstrykning) 
 
Aktivitet Ansvarig Medverkar 
Skyltar sätts upp i kommunala lo-
kaler och information på svenska, 
engelska, samiska och om möjligt 
andra relevanta språk läggs ut på 
kommunens hemsida om: 
- handhygien 
- hur man skyddar sig mot 

smitta  

Medicinskt an-
svarig sjukskö-
terska (MAS) 

TSF 
Webbredaktör 

Information och instruktioner ges 
till personal.  

Resp. förvalt-
nings-/avdel-
ningschef i kris-
beredskaps-
gruppen 

 

Inför en befarad epidemi/pandemi 
upprättar och listar förvaltningar-
na vilka funktioner som prioriteras 
för vaccinering samt eventuell an-
tiviral behandling. 

Förvaltnings- 
och avdelnings-
chefer 

 

Vaccinering inleds. MAS Legitimerad per-
sonal 

En befattningshavare från kom-
munen utses till adjungerad i reg-
ionala krishanteringsrådet. Perso-
nen ska dessutom vara kontakt-
länk mellan kommunens lednings-
grupp och landstingets lednings-
stab.  

Beslut som rör kommunen fattas 
av kommunens ledningsgrupp. 

Kommunchef 
 

Säkerhetschef 
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Aktivitet Ansvarig Medverkar 
Kommunens krisledningsnämnd 
med ersättare och krislednings-
grupp med ersättare erbjuds anti-
virala medel. Dessa ska tas enligt 
ordination från läkare.  

Landstinget 
 

MAS 

Översyn och planering av rekryte-
ring och förstärkning av beman-
ningen.  

Personal inom berörda områden 
kan komma att omdisponeras till 
andra arbetsuppgifter. 

Personal inom skolan, såväl an-
ställda som elever (främst gymna-
sielever), kan komma att omdispo-
neras till andra arbetsuppgifter.  

Förvaltnings- 
och avdelnings-
chefer 

Underställda  
chefer  

Personal i patientnära arbete inom 
vård- och socialförvaltningens och 
Närvård Frostvikens samtliga 
verksamheter prioriteras för vacci-
nering i ett tidigt skede.  

MAS Förvaltnings- 
chef VSF 
Närvårdschef 
Landstinget 

Personal inom förvaltningarna ges 
instruktioner om förebyggande av 
smittspridning, om basal hygien, 
hygienrutiner, desinfektion samt 
skyddsutrustning. 

Lämplig skyddsutrustning och 
material anskaffas via landstingets 
förrådsenhet, upphandlade leve-
rantörer. 

MAS 
 

Förvaltnings och 
avdelningschefer 
KBG 
Landstingets 
smittskydd 
Informationsan-
svarig  
Säkerhetschef 
 

Teknik- och serviceförvaltningens 
kostenhet vidtar förberedelser för 
att klara matproduktionen till 
kommunens verksamheter. 

Kostchef TSF 
 

Kökschefer 

Teknik- och serviceförvaltningens 
lokalvård vidtar förberedelser för 
att klara städning enligt de städru-
tiner som gäller vid pandemisk 
influensa.  

Chef lokalvård, 
TSF 

Landstingets 
smittskydd 
MAS 
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Aktivitet Ansvarig Medverkar 
Skolorna upprättar planer för hur 
situationen med hög sjukfrånvaro 
bland personal och elever ska mö-
tas. 

Förvaltnings-
chef BoU 
Förvaltnings-
chef FUF 

Rektorer 
Förskolechefer 

Omvärldsbevakning: Aktuell in-
formation nationellt. Hänvisning 
till socialstyrelsen, folkhälsoinsti-
tutet, krisinformation, länsstyrel-
sen, landstinget samt sjukvårds-
rådgivningen 1177.  

Informationskampanj samordnad 
med landstinget. 

Informationsan-
svarig 
 

Hänvisning till 
nationell inform-
ation 
Förvaltnings- och 
avdelningschefer 

Kyrkan och begravningsentrepre-
nörer kontaktas för förberedelser 
för att ta hand om ett eventuellt 
ökat antal avlidna. 

Kommunchef Kyrkan 
Begravnings-
entreprenörer 
Förvaltnings- och 
avdelningschefer 
MAS  
Primärvården  

Närvårdsavdelningen NÄVA för-
bereds, se nedan. 

Chef för bi-
ståndsenheten 

Se nedan 

 
 
Närvårdsavdelningen NÄVA, åtgärder 
 
Närvårdsavdelningen NÄVA finns i Strömsund och är en samverkan 
och samordning av resurser mellan kommunal korttidsvård och pri-
märvårdens slutenvårdsplatser. Verksamheten bedrivs i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Avdel-
ningen har 17 vårdplatser och tillgodoser behov av omvårdnad, hälso- 
och sjukvård inklusive rehabilitering. Primärvården har åtta platser och 
inläggning beslutas av distriktsläkare. Kommunen har nio platser och 
beslut om inläggning fattas av biståndshandläggare i enlighet med SoL 

 
• Omfördelning av personer som inte är epidemi- eller 

pandemiinfekterade sker från korttidsplats på NÄVA till 
lokala resurser inom vård- och socialförvaltningen och 
närvård Frostviken.  

• Samplanering mellan chefen för biståndsenheten, social-
chefen, närvårdschefen och enhetschefen vid NÄVA. 
Planen justeras vid behov och kan komma att förändras 
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utifrån hur epidemin/pandemin kan komma att utveck-
las.  

• Landstingets åtta platser används för epidemi-/pandemi-
fall enligt primärvården i Strömsunds lokala plan.  

• Landstingets specialiserade vård avlastas genom att 
kommunen tar hem utskrivningsklara patienter från slu-
ten vård. Kommunala korttidsplatser vid NÄVA utnytt-
jas på sedvanligt sätt av kommunens biståndshandläg-
gare, som beslutar om korttidsplats. Platserna avskiljs 
från sjukfall på landstingets platser. Enhetschefen vid 
NÄVA svarar för att organisera verksamheten så att detta 
möjliggörs. 

 
 

5. Planerade åtgärder börjar verkställas - Fas 2 

Planerade åtgärder i fas 1 börjar verkställas. 
 
Informationsinsatser inom organisationen sker fortlöpande till berörda. 
 
Samordning och samverkan med andra myndigheter, frivilligorganisat-
ioner, apotek och andra aktörer intensifieras. 
 
 
6. Konstaterad epidemi/pandemi, skarpt läge - Fas 3  

WHO beslutar om det föreligger en pandemi. 
 
Krisledningsnämndens och krisledningsgruppens ledamöter hålls fort-
löpande orienterade om läget. 
 
Om läget bedöms som en extraordinär händelse kan krislednings-
nämnden och krisledningsgruppen kallas in för att starta den anpas-
sade organisationen enligt kommunens plan för hantering av extraor-
dinära händelser. 
 
 
7. Antivirala medel och vaccination 

Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen bedömer och rekommende-
rar utifrån varje pandemisk influensa om befolkningen ska erbjudas 
vaccination och antivirala läkemedel. Det går därför inte att fastställa 
processen på förhand. Kommunen följer de direktiv som ges nationellt 
och regionalt via Jämtlands läns landsting.  
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Om vaccination och antivirala läkemedel erbjuds har socialstyrelsen se-
dan tidigare beslutat om en viss prioriteringsordning vid vaccination 
mot pandemisk influensa.  
 
För vaccinering finns två prioriterade grupper: 
• Riskgrupper (gravida, små barn, personer som lider av kronisk 

sjukdom) 
• Vårdpersonal (inkl. legitimerad personal) med patientnära arbete 

 
 Prioritering för vaccination om bristsituation uppstår: 
• Även om ett beslut att erbjuda vaccination till befolkningen har fat-

tats, är det av vikt att ett fortsatt prioriteringsarbete för fördelning 
av vaccin görs inom kommunens förvaltningar och avdelningar.  

• Ytterligare omprioriteringar kan komma att ske utifrån vad som 
tilldelas enligt direktiv från landstingets verksamhetsområde smitt-
skydd.  

• Respektive förvaltning/avdelning håller sina listor med prioriterade 
funktioner uppdaterade och svarar för distribuering till säkerhets-
chef och MAS.  

 
 

8. Ordlista 

Krisberedskapsgrupp (KBG): Utsedda förträdare för avdelningar, för-
valtningar och kommunens bolag. Utför löpande ett förebyggande sä-
kerhetsarbete.  
Krisledningsgrupp: Förvaltnings- och avdelningschefer, vd i kommu-
nens bolag. Ansvarar för verksamheten.  
Krisledningsnämnd: Politisk ledning inom kommunen vid extraordi-
nära händelser.  
Krishanteringsråd: Regionalt råd med företrädare för myndigheter och 
organisationer. 
MAS: Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 
 
9. Styrande och vägledande dokument 

• Strömsunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys, Id nr 1:6 

• Strömsunds kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 
i kommunen, Id nr 1:5 

• Regional epidemi- och pandemiplan, Jämtlands läns landsting (JLL), 
2011. 
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• Lokal pandemiplan för primärvården i Strömsunds basområde, 

Jämtlands läns landsting (JLL), 2009.  

• Stöd för sjukvårdens handläggning av fall med misstänkt pandemisk 
influensa, socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten  

• JLL: Hygienrutiner vid omhändertagande av patient med miss-
tänkt/verifierad infektion med ny influensavirustyp (inkl. fågelin-
fluensa), vilka utgår från nationella vårdhandboken för hälso- och 
sjukvårdsarbete i 1177. 

• www.1177.se information till allmänheten. 

• Information till hälso- och sjukvården, städrutiner: 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Stadning/Oversikt/   

• Socialstyrelsens information om influensa 
http://www.socialstyrelsen.se/  

• Folkhälsomyndigheten, ämnesområde smittskydd - och sjukdomar:   
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/ 

• www.krisinformation.se 

• https://msb.se 

 
 

http://www.1177.se/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Stadning/Oversikt/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/
http://www.krisinformation.se/
https://msb.se/
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Riktlinjer för stöd, marknadsföring och sponsring 

Strömsunds kommun, inklusive bolagen, genomför stöd och marknads-
föring på olika sätt för att öka attraktion, inflyttning och företagande. 
 
Detta kan ske i form av:  

1. bidrag till föreningar och samlingslokaler 
2. stöd till arrangemang 
3. direkt stöd, sponsring, till viss kvinna, man, flicka, pojke, förening 

eller aktivitet 
4. riktad marknadsföring vid mässor och arrangemang samt genom  
 media 
5. projekt 
6. marknadsföring på kommunens hemsida 
 
Punkterna 1 och 2 har hitintills hanterats mera som indirekt bidrag till  
attraktionskraft. För punkt 1 finns ett utarbetat regelverk. Punkt 2 är 
närliggande till punkt 3. 
 
Punkt 6 kan även samordnas med övriga punkter. 
 
Inriktning på stöd 
 
Stöd enligt punkterna 1-6 ska endast ske i de fall det gynnar attraktion, 
inflyttning och företagande. 
 
Stöd enligt punkterna 1-5 ska även innebära krav på den som erhåller 
stöd. Detta kan omfatta skyltning1

 

, utrymme på profilkläder, annons i 
marknadsföringsmaterial, genomförande av arrangemang eller föreläs-
ning som motprestation för stöd. 

Stöd enligt punkt 6 kan ske på två sätt: 
 
a. Publicering i evenemangskalender 

 I dag finns två typer: 

• Evenemangskalender på kommunens hemsida där arrangörer 
uppmanas att anmäla sina evenemang. Evenemanget kontrolleras 
av turistbyrån och läggs in i kalendern. 

                                                 
1 Jämför krav på skyltning av EU-projekt 
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• Länsgemensam evenemangskalender hos Jämtland Härjedalen Tu-

rism, JHT. Större evenemang skrivs av turistbyrån in i den databas 
som JHT har och som används av länets turistbyråer. Innehåll ur 
databasen visas på kommunens hemsida.  

 
b. Särskild publicering på kommunens hemsida med text och bild 

Kan avse arrangemang av nationell och internationell betydelse t.ex. 
SM och VM, möten, konvent, traditionella marknader och motsvarande. 
Läggs in i mån av tid. Kan dock inte avse rent kommersiell verksamhet. 
 
Beslut om stöd, marknadsföring och sponsring 
 
Stöd, marknadsföring och sponsring som inte omfattas av särskilda re-
gelverk kring bidrag till föreningar, samlingslokaler och motsvarande 
beslutas enligt följande: 

• Mindre omfattning, upp till 5 000 kronor, kan beslutas av kommun-
chef 

• Större omfattning, mer än 5 000 kronor, beslutas av kommunstyrel-
sens arbetsutskott 

 
Bolagens stöd, marknadsföring och sponsring samordnas om möjlighet 
med kommunens verksamhet. 
 
Beslut om projekt tas i särskild ordning. 
 
Publicering enligt punkt 6b beslutas av informatör eller motsvarande. 
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Stadgar för Strömsunds kommuns pensionsstiftelse 

§ 1  Firma  

Stiftelsens namn är Strömsunds kommuns pensionsstiftelse. 
 
§ 2  Ändamål 

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, 
som givits av Strömsunds kommun - i fortsättningen benämnd arbets-
givaren – åt arbetstagare födda 1950 och tidigare eller deras efterlevan-
de.  
 
§ 3  Styrelse 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av lägst 6 
ledamöter och 6 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för en tid av tre 
år till lika antal av arbetsgivaren och arbetstagare som omfattas av stif-
telsens ändamål. 
 
Styrelsen är beslutför, när antalet närvarande vid sammanträde utgör 
minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna skall 
lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den 
mening, om vilka de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar 
tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i 
ärendets avgörande. 
 
Stiftelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun. 
 
§ 4  Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras 
av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje 
sammanträde därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och 
ska förvaras på betryggande sätt. 
 
§ 5  Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem som sty-
relsen därtill utser. 
 
§ 6  Räkenskapsår 

Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kommunens räkenskapsår 
och är kalenderår. 
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§ 7  Revision 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper skall granskas av 
auktoriserad revisor som utses av stiftelsens styrelse.  
 
§ 8  Förvaltning 

Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som 
stadgas i 10 a § och 11 §, Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-
telse m.m. (Tryggandelagen).  
 
Stiftelsens medel skall förvaltas på sätt som bäst gagnar de som omfat-
tas av stiftelsens ändamål. 
 
§ 9  Placeringsriktlinjer 

Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer för stiftelsen med beaktan-
de av vad som stadgas i 10 b-c § tryggandelagen.  
 
Styrelsen ansvarar för att placeringsriktlinjerna följs och skall fortlö-
pande pröva om de behöver ändras. Styrelsen ansvarar för att riktlin-
jerna ges in till Finansinspektionen senast när de börjar användas och 
ger samtidigt in en redogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får 
för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål.  
 
§ 10  Information 

Styrelsen ansvarar för den information som det åligger stiftelsen att ge 
enligt 10 d § tryggandelagen. 
 
§ 11  Gottgörelse 

Om arbetsgivarens rätt till gottgörelse gäller vad som föreskrivs i 14–15 
§§ tryggandelagen. 
 
§ 12  Likvidation 

I fråga om likvidation gäller vad som stadgas i 19–21 §§ tryggandela-
gen. 
 
§ 13  Stadgeändring 

Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen, dock att ändring avseende 
stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § 
tryggandelagen. 
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Matpolicy med strategier och mål för 2014-2016 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Ansvar och uppföljning 
3. Matens kvalitet och tillagning 
4. Upphandling och inköp 
5. Personalens kompetens 
6. Den goda måltiden 
7. Begrepp 
 
1. Giltighet 

Denna policy med strategier och mål gäller för alla verksamheter i 
Strömsunds kommun. Strategier och mål gäller för perioden 2014-2016. 

 
2. Ansvar och uppföljning 

Uppföljning av matpolicyn med tillhörande mål ska göras varje år i feb-
ruari/mars inför kommande budgetprocess. Uppföljning sammanställs 
av kommunens interna kvalitetsnätverk och delges kommunstyrelsen. 
All uppföljning ska vara könsuppdelad där det är möjligt. 
 
3. Matens kvalitet och tillagning 

Policy 
I Strömsunds kommun ska vi servera god, vällagad och hälsosam mat. 
Maten ska vara aptitlig och hålla hög kvalitet. Så långt det är möjligt 
ska maten tillagas från grunden med ett minimum av tillsatser. 
 
Strategi och mål 

Maten ska i största möjliga mån tillagas från grunden och tillsatser, hel- 
och halvfabrikat ska undvikas där det är möjligt. Menyerna bör plane-
ras med utgångspunkt i detta. 
 
Mål/indikatorer 

• Andelen kvinnor och män i kommunens särskilda boenden för äld-
re som i en enkätundersökning uppger att maten smakar ganska el-
ler mycket bra ska vara minst 75 %. 
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• Andelen flickor och pojkar som är elever i kommunens grundskolor 

och gymnasium som i en enkätundersökning uppger att de är nöjda 
eller mycket nöjda med skolmaten ska vara minst 75 %. 

 
4. Upphandling och inköp 

Policy 
Vid upphandling och löpande inköp av livsmedel ska prioriteringar gö-
ras av produkter som är bra för miljö, klimat och hälsa, då prisavvi-
kelsen är skälig. Råa produkter ska i stor utsträckning ersätta frysta 
med hänsyn till säsongsbetonade utbud. Närproducerade råvaror har 
företräde när priset tillåter. 
 
Strategi och mål 

Upphandling av livsmedel och måltidsverksamhet ska baseras på Lag 
om Offentlig Upphandling (LOU) och följa den affärsmässighet som 
genomsyrar lagstiftningen. Upphandlat livsmedelsavtal ska följas.  
 
Regelbundet, inför varje upphandling av livsmedel, ska en översyn gö-
ras av vad den lokala marknaden kan erbjuda.  
 
Om uppföljning av krav är möjliga så ska kvalitetskrav på djurhållning 
och rättvisa arbetsförhållanden ställas. De krav vi ställer i livsmedels-
upphandlingar ska regelbundet följas upp för att säkerställa att kraven 
efterföljs. 

 
Mål/indikatorer 

• Upphandlade råvaror ska ha producerats utan användning av gen-
teknik.  

• /Borttaget/ 
• Andelen närproducerade varor som avropas ska utgöra 30 % av det 

totala livsmedelsinköpet varje år. 
 

5. Personalens kompetens 

Policy 

Alla som arbetar med hantering och tillagning av mat ska ha god kom-
petens i matlagning, näringslära, specialkoster, hygienfrågor, värdskap 
och hållbar utveckling. Personalen ska ges möjlighet till relevant kun-
skapsutveckling för att kunna upprätthålla en hög kompetens. 
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Mål/indikatorer 

• År 2015 ska all kostpersonal ha genomgått grundutbildning i mat-
lagning. 

• Yrkesstolthet hos kostpersonalen, kvinnor och män, ska vara minst 
lika stor som för övrig personal i kommunen. ( Yrkesstolthet är ett 
samlingsindex av fyra frågor; arbetets meningsfullhet, att arbetsin-
satsen känns viktig, om de vet vad som förväntas av dem samt om 
de känner yrkesstolthet). 

 
6. Den goda måltiden 

Policy 
Maten bör vara tillagad nära kunden och ska kunna avnjutas i en lugn 
och välkomnande miljö som främjar social samvaro. 
 
Måltiden ska vara en del i skolans och barnomsorgens pedagogiska ar-
bete. Inom vård och omsorg ska måltiden vara en del i det rehabilite-
rande/habiliterande arbetet. 
 
Strategi och mål 

Måltiden ska tidsmässigt tillagas så nära inpå serveringstillfället som 
möjligt för att bäst bevara näringsinnehåll, aptitlighet och smak samti-
digt som kostnadseffektivitet måste eftersträvas. Vid leverans av varm 
mat till äldreboenden/skolor ska gällande lagstiftning följas. Leverans 
av måltiden ska ske tidsmässigt enligt det behov respektive leverans-
ställe har. 
 
Måltiderna ska via menyer presenteras på ett professionellt och aptitligt 
sätt som främjar goda matvanor. Måltiden ska dukas fram så att synin-
trycket av maten och omgivningen är tilltalande. Personal och ele-
ver/vårdtagare ska tillsammans ansvara för måltidsmiljön och sträva 
efter att skapa respekt för den.  Vårdtagare/elever ska få god service 
och gott bemötande i en trevlig måltidsmiljö där alla trivs.  
 
Mål/indikatorer 

• Andelen kvinnor och män i kommunens särskilda boenden för äld-
re som i en enkätundersökning uppger att måltiderna alltid eller of-
tast är en trevlig stund ska vara minst 80 %. 

 
Policy 

Måltiderna ska serveras vid de tider som rekommenderas av Livsme-
delsverket. 
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Strategi och mål 

Måltiderna ska ge en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de svens-
ka näringsrekommendationerna och utgå från de riktlinjer som är fram-
tagna av Livsmedelsverket för respektive målgrupp.  
 
Mål/indikatorer 

• Maten ska serveras jämnt fördelad över dagen, med tre lagade mål 
mat, minst två mellanmål samt kvällsmål inom äldreomsorgens 
särskilda boenden.  

• Det ska gå max 11 timmar mellan sista kvällsmålet och nästa dags 
första mål i äldreomsorgen särskilda boenden, (så kallad ”nattfas-
ta”). 

• Lunch i skolan ska inte serveras före klockan 11:00.  
 
Policy 

Matråd, kostombud eller motsvarande ska finnas i de olika verksamhe-
terna. 
 
Alla som av etiska, religiösa eller medicinska skäl har behov av speci-
alkost ska kunna erbjudas sådan av hög och säker kvalitet. 
 
Lunchen ska täcka 30 % av det totala dagsbehovet. Frukt och grönt ska 
serveras till varje måltid.  
 
De verksamheter som erbjuder fullkost ska täcka 100 % av det dagliga 
behovet enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. 

  
7. Begrepp  

Med kvalitet menar vi att förutom att maten har näringsvärde och hy-
gien enligt livsmedelslagen, skollagen och livsmedelsverkets riktlinjer, 
att brukare och elevers upplevelse av maten ska vara god eller mycket 
god. 
 
Med närproducerad menar vi producerat inom kommunen, länet eller 
regionen. 
 
Med tillagad från grunden menar vi att användande av hel- och halv-
fabrikat ska vara i minsta möjliga mån. 
 
Med värdskap menar vi att bemötandet i matsalen/måltidssituationen 
ska vara trevligt och inbjudande.  
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Riktlinjer för upplåtelse av rättighet att använda 
kommunvapnen 
 
Strömsunds kommun är nu innehavare till de kommunvapen som till-
hörde de tidigare kommunerna Ström, Hammerdal, Fjällsjö, Tåsjö och 
Frostviken.  
 
Efter skriftlig ansökan kan kommunvapnen få användas av föreningar, 
privatpersoner och företag om följande krav tillgodoses:  
 
• De sammanhang och verksamheter kommunvapnen ska användas i 

ska på ett positivt sätt anknyta till kommundelen och Strömsunds 
kommun.  

• Kommunvapnen får således inte användas i sammanhang som kan 
tolkas som stötande, kränkande eller diskriminerande.  

• I kommersiell verksamhet ska användandet av ett av dessa kommun-
vapen klargöra sammanhanget mellan Strömsunds kommun, kom-
mundelen och den vara eller tjänst som marknadsförs.  

• Kommunchefen får besluta om ansökningar om att få använda kom-
munvapnen.  

 
Avgifter  
Ideella föreningar får kostnadsfritt använda ett kommunvapen i icke 
kommersiell verksamhet och i samband med annonsering om före-
ningsarrangemang m.m.  
 
Avser en ansökan om att få använda ett kommunvapen som en stöd-
funktion för försäljning av varor och tjänster erläggs en avgift på 500 
kronor per år.  
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Minoritetspolitiskt program 

Det minoritetspolitiska programmet är ett samlat styrdokument för 
Strömsunds kommun.  
 
Det grundläggande dokumentet med inriktningsmål har fastställts av 
kommunfullmäktige 2012-05-20. Dokumentet är kompletterat med ef-
fektmål och riktlinjer. 
 
Effektmålen har fastställts av kommunstyrelsen 2012-06-19 
 
Riktlinjerna har fastställts av kommunchefen 2012-07-03. 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Bakgrund och syfte 
3. Strömsunds kommun/Straejmien tjilte 
4. Inriktningsmål samiska förvaltningskommunen 
5. Lägesbeskrivning och åtgärder för varje verksamhetsområde 
6. Inriktningsmål rörande kultur och fritid 
7. Resurser 
8. Uppföljning och återrapportering 
9. Referenser 
 
1. Inledning  

Strömsunds kommun ingår från och med den 1 januari 2010 i förvalt-
ningsområdet för det samiska språket.  
 
Den nya lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna i ar-
betet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Regering-
ens övergripande inriktning i minoritetspolitik är att:  
 
• förtydliga den rättsliga den rättsliga regleringen av de nationella 

minoriteterna rättigheter genom en ny lag 

• säkerhetsställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonven-
tion och minoritetsspråkskonventionen 

• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande  

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minorite-
terna 

• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.
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Kommunens skyldigheter – en sammanfattning 

För Strömsunds kommun innebär den minoritetspolitiska strategin in-
satser inom följande områden: 
 
• Kommunen har skyldighet att informera samerna om deras rättig-

heter 

• Kommunen har skyldighet att främja samernas språk och kultur 

• Kommunen har särskilda skyldigheter att ordna äldre– och barn-
omsorg som drivs helt eller delvis på minoritetsspråken om någon 
inom förvaltningsområdet önskar detta 

• Kommunen skall så långt det är möjligt ge de nationella minorite-
terna möjlighet till inflytande och samråda med representanter från 
minoriteten i sådana frågor 

• Samer skall kunna använda samiska språket i kontakter med 
Strömsunds kommun 

 
1.2 Statsbidraget 

Strömsunds kommun får statsbidrag för merkostnader i samband med 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen 
kan använda minoritetsmedlen till: 
 
• kostnader för att stärka samernas inflytande i den kommunala för-

valtningen i frågor som berör dem 

• insatser som rör översättning, tolkning m.m. som krävs för kom-
munikation mellan myndigheter och enskilda 

• kostnader som följer av lagstiftningen rörande insatser inom kom-
munens förskoleverksamhet, äldreomsorg under förutsättning att 
aktiviteter/verksamheter kan bedömas vara till nytta för berörda 
minoriteter 

• kostnader för revitalisering av det samiska språket 

• informationsinsatser  
 
Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för arbetet att utveckla en 
grund för den samiska befolkningens ställning i Strömsunds kommun. 
Handlingsplanen skall vara ett verktyg i det dagliga arbetet med att 
skydda de lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.  
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2. Bakgrund och syfte 

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska 
och meänkieli. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge 
skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till infly-
tande och stödja minoritetsspråken så de hålls levande. Samiska, finska 
och meänkieli omfattas genom sin historiskt sett starka geografiska till-
hörighet av särskilda regionala åtgärder. Samerna har dessutom en sär-
ställning i egenskap av ursprungsbefolkning i Sverige. Riksdagen be-
kräftade samernas ställning som urfolk år 1977.   
 
2.1  Sveriges internationella ansvar 

I december 1999 antog riksdagen förslagen i propositionen Nationella 
minoriteter i Sverige (1999/99:143). Därefter ratificerade regeringen Eu-
roparådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonven-
tionen) och den europeiska stadgan om landsdel – eller minoritetsspråk (mi-
noritetsspråkskonventionen).  
 
Syftet med minoritetsspråkskonventionen är kulturellt betingat och vill 
bidra till att bevara och utveckla Europas mångkulturella arv och fler-
språkighet inom landsgränserna.  
 
Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik pekat på 
behovet av förbättringar på en rad områden. Utifrån dessa erfarenheter 
presenterade regeringen i mars 2009 en ny minoritetspolitisk strategi i 
propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de 
nationella minoriteterna. I juni 2009 antog riksdagen propositionen.  
 
2.2  Brister och möjligheter 

Av propositionen framgår att Sverige inte i tillräckligt hög grad har levt 
upp till sina folkrättsliga minoritetsåtaganden. I ett historiskt perspek-
tiv har minoriteterna förtryckts och osynliggjorts. Regeringens slutsats 
är därför att det behövs ett medvetet arbete för att integrera ett minori-
tetsinriktat tankesätt i kommuners och myndigheters arbete med dessa 
grupper. Regeringen skriver vidare att utvecklingen av minoritetspoli-
tiken är en fortlöpande process där insatserna för att stärka och skydda 
de nationella minoriteterna ska ingå som en naturlig del i samhällets 
åtaganden gentemot medborgarna.  
 
Innehållet i propositionen ligger till grund för Strömsund kommuns 
handlingsplan. 
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2.3  Förstärkt skydd 

Ett förstärkt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetssprå-
ken har införts. Tidigare har det förstärkta minoritetsskyddet omfattat 
de norrbottniska kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Ki-
runa. Sedan 2011 finns 19 förvaltningsområden för samiska, förutom de 
tidigare nämnda kommunerna, är dessa: Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, 
Krokom, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Dorotea, Strömsund, 
Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.  
 
3. Strömsunds kommun/ Straejmien tjielte 

Strömsunds kommun, Straejmie tjielte, är belägen inom det samiska 
kärnområdet. Inom kommunen har det samiska inslaget en stark ställ-
ning genom bl.a. rennäringen, det samiska hantverket – vätnoe och 
småskalig turistisk verksamhet. 
 
Samebyarna Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie har sina åre-
truntmarker här. I tillägg till dem har Jingevaerie vinterbete inom 
kommunen och den ideella sameföreningen, Frostviken-Hotagens sa-
meförening verkar här.  
 
3.1  Språksituation i dag 

Samiska är ett finskt ugriskt språk som kan delas in i tre huvudspråk 
med sammanlagt nio varieteter. Huvudspråken är östsamiska som talas 
på Kolahalvön och nordöstra Finland, centralsamiska som talas i Fin-
land, Norge och Sverige samt sydsamiska som talas i Norge och Sveri-
ge. 
 
På svensk sida talas traditionellt fem språkvarieteter: nord-, lule-, och 
pitesamiska som tillhör det centralsamiska språkområdet samt ume- 
och sydsamiska som räknas som det sydsamiska språkområdet. De 
geografiska gränserna mellan språken är emellertid inte så skarpa och 
jämförelsevis skiljer de sig språkmässigt åt som svenska, norska och 
danska. Störst skillnader mellan språken finns oftast mellan dem som 
också geografiskt finns belägna längst ifrån varandra.  
 
I förarbetena till lagen 1999:1175 om rätt att använda samiska hos för-
valtningsmyndigheter och domstolar preciserades att med samiska av-
ses de tre samiska språken nord-, lule- och sydsamiska. Vid tillämp-
ningen av lagen ska myndigheterna ta hänsyn till vilket samiskt språk 
den enskilde använder. 
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3.2 Sydsamiskan i dag 

Strömsund ligger inom det sydsamiska området och där har den så kal-
lade språkbytesprocessen gått mycket långt. Det sydsamiska språket ta-
las av mycket få och anses vara hotat. En siffra som anges av antalet 
sydsamisktalande individer är 500-800 personer. En förklaring till syd-
samiskans utsatthet är majoritetsspråkets dominans och samhällsstatus.  
 
Det vanligaste scenariot i det sydsamiska området är att den nuvarande 
föräldragenerationen har tappat sitt språk, men att många äldre fortsatt 
pratar sydsamiska. Behovet av insatser för att revitalisera det sydsa-
miska språket bedöms vara akut. 
  
Efterfrågan när det gäller att använda samiska i kontakt med Ström-
sunds kommun har varit liten. Flera faktorer talar emellertid för att ef-
terfrågan på lång sikt kan öka. Lagstiftningen ökar minoriteters rättig-
heter generellt samtidigt som aktiva revitaliseringsåtgärder vidtas, till 
exempel genom samiskt språkcentrum i Östersund. Exempel från Nor-
ge, där sex kommuner sedan 1995 ingått i förvaltningsområdet, visar 
också att flera i dag använder samiska samtidigt som fler begär att bli 
bemötta på samiska i offentliga sammanhang. 
 
4. Inriktningsmål samiska förvaltningskommunen 

Kommunen är skyldig att leva upp till den minoritetspolitiska lagstift-
ningen. Samtidigt är det av stort värde för kommunen att främja och 
utveckla den samiska kulturen av det skälet att den utgör en tillgång 
som berikar Strömsunds kommun. Upplevelse och turismindustrin är 
ett område där den samiska närvaron kan vara en resurs med goda ut-
vecklingsmöjligheter.  
  
5. Lägesbeskrivning och åtgärder för varje verksamhets-

område 

För varje delområde under denna rubrik redovisas vad lagen föreskri-
ver, målsättningen och åtgärder för det fortsatta arbetet inom respekti-
ve verksamhetsområde. 
   
5.1 Inriktningsmål för samverkan samerna och kommunen 

Den som tillhör en minoritetsgrupp skall känna sig väl bemött och re-
spekterad vid kontakter med kommunen. 
 
5.1.2 Effektmål för samverkan samerna och kommunen  

Förvaltningskommunen skall genom strukturerade och regelbundna 
samrådsformer ge de nationella minoriteternas kvinnor och män möj-
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lighet till inflytande i frågor som berör dem, och så långt som det är 
möjligt samråda med representanter för minoritetens kvinnor och män i 
sådana frågor.  
 
5.1.3 Övergripande riktlinjer för samverkan samerna och kommunen 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Ta kontakt med minoritetsföreningarna 
på orten 

 
Skapa strukturerade och regelbundna 
samrådsformer 

 
Samrådsformerna skall hålla en jämn 
könsfördelning mellan kvinnor och män 

 
Ge minoriteternas kvinnor och män re-
ellt inflytande i frågor som berör dem 

 
Bilda en arbetsgrupp med representan-
ter för förvaltningarna 

 
Ha öppna samråd med dem som inte är 
föreningsaktiva 

 
Ge samråden politisk förankring 

 

 
 
 
 
 

 
5:2 Inriktningsmål rörande kartläggning 

Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik påpekat 
att bristande statistik om Sveriges nationella minoriteter gör det svårare 
att följa upp Sveriges åtaganden i ramkonventionen och minoritets-
språkskonventionen.  
 
Svenska myndigheter registrerar inte av integritetsskäl befolkningen ut-
ifrån etnisk tillhörighet och därför finns ingen officiell statistik över hur 
många som identifierar sig som nationell minoritet eller var i landet de 
bor. Att införa en sådan registrering är heller inte aktuell men för att 
kunna implementera minoritetsspråkslagen behöver kommunen ha 
kunskap om minoritetssituationen i området. Därför är kartläggning för 
förvaltningskommunerna ett krav. Enligt förordningen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun till-
sammans med de nationella minoriteterna kartlägga behov som finns 
och åtgärder till stöd för språken.  
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Kartläggningen ska ske i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 
1988:204). Lagen syftar till att skydda människors personliga integritet 
och att denna inte kränks när personuppgifter behandlas.  
 
5.2.1 Effektmål rörande kartläggning  

Kommunen ska kartlägga minoritetens antal, kön, ålder, behov och an-
ställdas språkkunskaper. 
 
5.2.2 Övergripande riktlinjer rörande kartläggning 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Tillsammans med de nationella minori-
teternas kvinnor och män genomförs en 
kartläggning av vilka minoriteter som 
finns i kommunen 

 
Vilka behov och önskemål minoriteter-
nas kvinnor och män har klargörs 

 
Hur många kvinnor och män minorite-
terna består av kartläggs 

 
Ålder bland minoritetens kvinnor och 
män kartläggs 

 
Det kartläggs vilka språkkunskaper som 
kommunens anställda har. 

 

 
 
 
 
 

 
5:3 Inriktningsmål rörande information och synliggörande 

Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på ett lämpligt sätt infor-
mera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya 
lagen.  
 
Även i övrigt ska kommunen främja de nationella minoriteternas möj-
ligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.  
 
5.3.1 Effektmål rörande information och synliggörande 

Samiska kvinnors och mäns kultur och språk skall vara närvarande och 
synliggjort inom kommunen.  Barns kultur skall särskilt främjas. 
 



 
 

 
Titel: Minoritetspolitiskt program 

8 (16) 

Id nr:  0:31   
 
5.3.2 Övergripande riktlinjer rörande information och synliggörande 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Utforma en aktivitetsplan för att in-
formera och synliggöra det samiska 
folkets kvinnor och män och för att ge 
relevant information på samiska.  

 
Information sker på samiska (webb, 
informationsmaterial, böcker, skylt-
ning) 

 
Informationen skall röra kvinnor, män, 
pojkar och flickor i lika hög grad 

 
Kulturellt synliggörande skall främst 
främja flickor och pojkar 

 
En översyn av informationen görs årli-
gen. Där skall framgå könsfördelning 
och åldersfördelning. 

 
Intern information inom kommunför-
valtningen och den politiska organisa-
tionen om samernas rättigheter 

 
Intern och extern information om 
kommunens fortlöpande arbete med 
minoritetspolitiken. 

 
Samordna samarbetet med andra 
kommuner 

 

 
 
 
 
 

 
5.4  Inriktningsmål rörande rätten att tala samiska med myndigheter 

Enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kon-
takter med kommunen i ärenden där den enskilde är part eller ställföre-
trädande part. Om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende 
är myndigheten skyldig att ge ett muntligt svar på samma språk. En-
skilda har rätt att få en skriftlig översättning av beslut och beslutmoti-
vering på samiska. 
 
5.4.1 Effektmål rörande rätten att tala samiska med myndigheter  

Kommunen skall vara förberedd inför att muntligen eller skriftligen 
svara på minoritetsspråken.   
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5.4.2 Övergripande riktlinjer rörande rätten att tala samiska med 

myndigheter  

 
Åtgärder Lägesbeskrivning 
Se över och uppdatera avtal för tolkar 
och översättare 

 
Bestämma tid, plats och telefontid för 
minoritetsspråklig service 

 
Informera tydligt om när, var och hur 
minoritetsspråklig service ges 

 

 
 
 
 
 

 
5.5 Inriktningsmål rörande förskola och modersmålsträning 

Flerspråkighet skall ses som en styrka. Forskning visar att inlärning och 
behärskning av två eller flera språk skapar bättre förutsättningar att 
lära sig även andra språk. 
 
Grunden för barns språkutveckling och den senare språkkompetensen 
och identiteten läggs i förskoleålder. Barn och unga är därför en nyck-
elgrupp i arbetet med att trygga samiskans ställning.  
 
5.5.1 Effektmål rörande förskola och modersmålsträning 

Kommunen skall erbjuda förskoleverksamhet som helt eller delvis be-
drivs på samiska om så begärs. Föräldrarna skall vara informerade om 
barnens rättigheter. 
 
5.5.2 Övergripande riktlinjer rörande förskola och modersmåls-

träning 

 
Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg språkkunskaperna bland för-
skolepersonalen 

 
Gör i samråd med föräldrarna en plan 
för hur barnomsorgen skall organise-
ras 

 
Tydliggör förskoleverksamhetens mål 
gentemot minoriteternas flickor och 
pojkar 
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Åtgärder Lägesbeskrivning 
Utred förutsättningarna för en samisk 
förskoleverksamhet 
Ge modersmålsträning, under förut-
sättning att det finns tillgång till lärare 

 
Verksamheten bör innehålla inslag av 
den kultur och de traditioner som hör 
samman med minoritetsspråken. Sär-
skild vikt bör läggas på att pojkars och 
flickors behov av samisk kultur i lika 
hög mån premieras.  

 
Modersmålstränare och förskoleperso-
nal ges möjlighet att fortbilda sig i sa-
misk kultur, språk och historia samt 
andra adekvata områden  
 

 
5.6  Inriktningsmål rörande modersmålsundervisning inom grund-

skola  

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har enligt grund-
skoleförordningen rätt till modersmålundervisning i grundskolan. För 
samiska gäller att undervisning skall ske om det bara finns en enda elev 
och även om språket inte används som det dagliga umgängesspråket i 
hemmet.   
 
5.6.1 Effektmål rörande modersmålsundervisning inom grundskola  

Kommunen skall kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla 
flickor och pojkar som tillhör en nationell minoritet. 
 
5.6.2 Övergripande riktlinjer för modersmålsundervisning inom 

grundskola  

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg befintliga resurser och nuva-
rande/kommande behov inom grund-
skolan och gymnasieskolan 

 
Intensifiera ansträngningarna med att 
rekrytera modersmålslärare i sydsa-
miska 
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5.7  Inriktningsmål rörande modersmålsundervisning inom gymna-

sieskolan 

Modersmålsundervisning skall erbjudas alla de nationella minoriteter-
na. I gymnasieskolan är reglerna och undantagen rörande modersmål-
undervisning i de nationella minoritetsspråken desamma som i grund-
skolan. För undervisning inom minoritetsspråken skall undervisning 
ske om det bara finns en enda elev. Inom gymnasieskolan krävs dock 
kunskaper i modersmålet för att eleven skall vara berättigad till under-
visning.  
 
5.7.1 Effektmål rörande modersmålsundervisning inom gymnasie-

skolan 

Kommunen skall kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla 
flickor och pojkar som tillhör en nationell minoritet. I gymnasieskolan 
kan modersmålsundervisning anordnas som individuellt val, utökat 
program eller som ersättning för andra språk, dock ej för svenska och 
engelska.  
 
5.7.2 Övergripande riktlinjer för modersmålsundervisning inom 

gymnasieskolan 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg befintliga resurser och nuva-
rande/kommande behov inom grund-
skolan och gymnasieskolan 

 
Intensifiera ansträngningarna med att 
rekrytera modersmålslärare i sydsamis-
ka.  

 
 

 
5.8  Inriktningsmål rörande äldreomsorg  

De äldre är ofta de starkaste språkbärarna och bärare av kultur samt 
värnare av traditioner. Det är viktigt att de äldre som kan tala samiska 
kan fortsätta att använda sitt språk. Det är även viktigt av den anled-
ningen att det språk som man senast har lärt sig kan försvinna med ål-
dern, medan däremot kunskaperna i modersmålet består.  
 
De äldres välbefinnande påverkas också i hög grad av omgivningen. 
Om den vardagliga omgivningen inte förstår personen och dennes öns-
kemål finns risk för isolering. Ett problem värt att uppmärksamma är 
att barnen/barnbarnen kan ha tappat färdigheten till sina föräld-
rar/far/morföräldrars språk. Då blir kommunikationen inte sådan att 
den kan säkerhetsställa den äldres behov att yttra sig och bli förstådd 
till fullo.  
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Enligt minoritetsspråklagen har samer i förvaltningskommunerna rätt 
till service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorg helt eller delvis 
på samiska.  
 
Socialtjänstlagens kapitel 5, § 6, har kompletterats så att den nu före-
skriver att kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i om-
vårdnaden om de äldre. Omfattningen av den äldreomsorg som erbjuds 
blir beroende av hur många som önskar omsorg av personal som talar 
språket, vilken typ av omsorg de önskar samt tillgång till språkkunnig 
personal.  
 
5.8.1 Effektmål rörande äldreomsorg  

Kommunen skall kunna erbjuda äldre kvinnor och män inom särskilt 
boende och hemtjänst rätten att bemötas på sitt eget minoritetsspråk 
 
5.8.2  Övergripande riktlinjer rörande äldreomsorg 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Kartlägg befintliga resurser och nuva-
rande/kommande behov inom äldre-
omsorgen 

 
Vid utredning om plats i särskilt boende 
samt hemtjänst skall information ges om 
rätten till äldreomsorg inom ramen för 
minoritetslagstiftningen 

 
Arbeta för att kunna bemöta en efterfrå-
gan på minoritetsspråksinriktad verk-
samhet. 

 
De äldre kvinnorna och männen skall få 
del av samiska traditioner såsom språk, 
kultur och mathållning genom kommu-
nens äldreomsorg. Kulturarrangemang-
en skall lyfta fram kvinnor och mäns 
kultur i lika hög mån. 

 
En översyn av antalet kulturinsatser 
görs vid årets slut och det redogörs för 
könsfördelningen vid dessa arrange-
mang samt könsmässig inriktning på 
arrangemangen 
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Åtgärder Lägesbeskrivning 

 
Personalen bör ges möjlighet till fort-
bildning i sydsamiska inkluderande hi-
storia och traditioner 

 
Undersöka möjligheten att samiska 
kvinnor och män i kommunens same-
byar, sameföreningen, kan agera som 
frivilliga kontaktpersoner 
 
Kartlägga genom intervjuer och/eller 
enkäter de äldre kvinnornas och män-
nens önskemål 

 
 
5.9 Inriktningsmål rörande personalutveckling/utbildning 

Den 10 juni 2009 antog riksdagen regeringens proposition, Från erkän-
nande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna. I 
den betonas mycket starkt kommunernas skyldighet när det gäller att 
informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och att främ-
ja de nationella minoriteternas språk och kultur.  
 
En grundförutsättning för att detta skall kunna ske är att ansvariga 
tjänstemän är tillräckligt insatta i minoritetslagstiftningen och att det i 
övrig förvaltning finns kunskap om Sveriges urbefolkning.  
 
5.9.1 Effektmål rörande personalutveckling/utbildning  

Att kvinnor och män anställda inom kommunen är informerad om mi-
noritetslagstiftningen och minoriteternas kultur, historia samt språk. 
 
5.9.2  Övergripande riktlinjer rörande personalutveckling/utbildning 

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Informera alla kvinnor och män som 
arbetar inom kommunen om sa-
mernas rättigheter och om kommu-
nens skyldigheter 

 
Identifiera språkkompetensen hos 
kvinnor och män som arbetar i 
kommunen 

 
Ge kvinnor och män som arbetar i 
kommunen möjlighet till språkut-
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Åtgärder Lägesbeskrivning 
bildning, i förekommande fall 

 
Planera och genomföra utbildningar 
som syftar till att öka kunskaperna 
om samerna hos de kvinnor och 
män som arbetar i kommen. Särskilt 
bör kvinnor och män som arbetar 
inom barnomsorg, skola och äldre-
omsorg beaktas vid sådana insatser 

 
Speciella utbildningsinsatser för 
chef och nyckelpersoner inom för-
valtningen 

 
Studieverksamhet för vuxna med 
det talade språket som ledstjärna. 
Vid studieverksamheten skall en 
jämn könsfördelning bland delta-
garna eftersträvas 

 
 
6. Inriktningsmål rörande kultur och fritid 

Kulturverksamhet fungerar ofta som en väg till ny kunskap och främjar 
dialog, inflytande och skapande. Eftersom språket är en bärare av kul-
turen är det viktigt att på olika sätt främja samiska kulturyttringar.  
 
Språklagen (2009:600) anger att det allmänna har ett särskilt ansvar att 
främja de nationella minoritetsspråken och att de nationella minorite-
terna även i övrigt skall ha möjlighet att utveckla sin kultur i Sverige. 
Särskild vikt skall läggas vid barns kulturella identitet och språk.  
 
6.1 Effektmål rörande kultur och fritid  

Samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur skall främjas ge-
nom kulturinsatser. Barns utveckling och kultur skall särskilt främjas. 
 
6.1.2 Övergripande riktlinjer rörande kultur och fritid  

Åtgärder Lägesbeskrivning 
Stimulera till kulturarrangemang på det 
samiska språket 

 
Sagostunder, teater och annan barn-/ 
ungdomskultur på minoritetsspråk  
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Åtgärder Lägesbeskrivning 

 
Seminarium, föreläsningar och temada-
gar för allmänhet och anställda kvinnor 
och män inom kommunen 

 
Film, litteratur och musikarrangemang 

 
Barns, flickor och pojkars, kultur och 
identitet skall särskilt främjas 

 
Bibliotek, såväl skol som kommunbibli-
otek skall hålla samisk litteratur för 
flickor och pojkar, kvinnor och män. 

 
Skapa nya mötesplatser och stimulera 
aktiviteter som lyfter den samiska kul-
turen och språket. 

 
Skapa efterfrågan genom att bjuda in till 
öppna samråd angående språk och kul-
tur.  

 
Gör en översyn vid årets slut av antalet 
kulturarrangemang och könsfördelning 
samt åldersfördelning vid arrange-
mangen. 

 
7. Resurser 

Kommunen erhåller statsbidrag för merkostnader som kommunen har 
för att kunna följa gällande lagstiftning. För 2012 har kommunen erhål-
lit 660 000 kronor i statsbidrag. 
 
8. Uppföljning och återrapportering 

När det gäller kommunens arbete som helhet har Sametinget regering-
ens uppdrag att följa upp kommunens tillämpning av lagen. En stan-
dardiserad modell skall användas för alla förvaltningar. 
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8.1 Övergripande riktlinjer rörande rapportering  
 
Åtgärder Lägesbeskrivning 
Varje berörd förvaltning rapporterar till 
samisk samordnare om det fortgående 
arbetet samt föreslår förändringar vid 
behov 
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Riktlinjer för benämning, fastställande och publi-
cering av styrande dokument  

Innehållsförteckning 

1. Giltighet
2. Ansvar
3. Benämning på styrande dokument
4. Layout för styrande dokument
5. Principer för tillgängliggörande av styrande dokument
6. Översikt

1. Giltighet

Dessa riktlinjer gäller för alla styrande dokument som upprättas och 
fastställs inom Strömsunds kommun. Helägda bolag rekommenderas 
att följa dessa riktlinjer. 

2. Ansvar

Alla kvinnor och män som upprättar och/eller fastställer styrande do-
kument ansvarar för att följa dessa riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ansvarar för uppdatering av dessa riktlinjer senast 
ett år efter fastställandet. 

3. Benämning på styrande dokument

3.1 Policy 

En policy anger hur kommunen förhåller sig i en viss fråga. Policyn ska 
vara kort, högst två sidor. En policy gäller alla, aldrig bara en enskild 
förvaltning. Den fastställs av kommunfullmäktige. Policies kan även 
fastställas av kommunstyrelsen enligt delegation från kommunfullmäk-
tige. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och tar initiativ till föränd-
ringar.  

Policies publiceras på kommunens hemsida. 
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3.2  Reglementen, arbetsordningar och delegationsordningar 

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och facknämndernas 
uppdrag i reglementen. Reglementet är, utöver vad lag och författningar 
säger, grunddokumentet för en nämnds eller en styrelses verksamhet 
och anger bland annat organisation, ansvarsområde, arbetsformer och 
beslutsrättigheter (delegationsordning).  
 
Kommunfullmäktige fastställer sin egen arbetsordning samt arbetsord-
ningar för de organ som kommunen har för samråd och informations-
utbyte. 
 
En nämnd/styrelse beslutar om delegationer inom sitt ansvarsområde. 
Ett beslut fattat på delegation ska återrapporteras till den som utfärdat 
delegationen. 
 
Reglementen och arbetsordningar publiceras på kommunens hemsida. 
 
3.3  Föreskrifter 

Föreskrifter gäller oss alla i samhället, t ex ordningsföreskrifter. De 
fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för upp-
följning och tar initiativ till förändringar. 
 
Alla föreskrifter publiceras på kommunens hemsida. 
 
3.4  Taxor och avgifter 

Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige. Den fastställda 
taxan/avgiften publiceras i författningssamlingen på kommunens hem-
sida. 
 
Alla taxor och avgifter bör finnas redovisade i lättläst form och med ak-
tuella indexuppräknade belopp i anslutning till förvaltningens beskriv-
ning av tjänsten på kommunens hemsida.  
 
 Respektive facknämnd ansvarar för revidering av sin taxa. 
 

 
3.5  Ägardirektiv, bolagsordning och stadgar 

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv och bolagsordning för 
kommunens bolag. Fullmäktige fastställer även stadgar för sina stiftel-
ser, t ex pensionsstiftelsen. 
 
Ägardirektiv och bolagsordning publiceras på kommunens hemsida. 
De bör dessutom finnas på respektive bolags hemsida. 
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3.6  Planer 

Planer beskriver aktiviteter som ska genomföras under en viss tid eller 
vid en viss händelse. I planer som inte har en viss genomförandetid 
utan gäller vid en viss händelse ska det klart framgå av vem och när 
den ska granskas för eventuell revidering. Ett undantag är detaljplaner 
enligt plan- och bygglagen som gäller tillsvidare.  
 
Övergripande och principiella planer fastställs av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan delegera till kommunstyrelsen att fastställa 
planer. Facknämnder fastställer planer inom sitt verksamhetsområde. 
Förvaltnings-/avdelningschefer fastställer planer inom sitt ansvarsom-
råde. 
  
Enbart planer som berör allmänheten publiceras på kommunens hem-
sida. Övriga planer publiceras på intranätet. 
 
3.7  Strategier 

Strategier används ofta som en länk mellan en policy och en riktlinje. I 
den anges inriktning, omfattning och även i regel de mål som ska följas 
upp.  
 
Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer strategier.  

 
3.8  Riktlinjer, rutiner och bestämmelser 

Riktlinjer och rutiner tydliggör arbetssätt och hur policies, beslut och 
lagar ska tillämpas inom den kommunala förvaltningen.  
 
Bestämmelser reglerar i detalj hur något ska utföras t.ex. brandskydd, 
arvode till förtroendevalda, användande av dator. 
 
Riktlinjer och bestämmelser kan fastställas på olika nivåer; kommunsty-
relsen, facknämnder, av kommunchefen eller av förvaltnings- och av-
delningschefer. En bestämmelse kan även fastställas av kommunfull-
mäktige. En rutin fastställs av tjänstepersoner i förvaltningen, inte av 
den politiska organisationen.  
 
Dokumenten bör innehålla information om när de ska granskas för 
uppdatering och vem som ansvarar för det. 
 
Dokumenten publiceras i sin helhet på kommunens hemsida eller på 
intranätet. Om de berör allmänheten informeras det om innehållet lätt-
fattligt på den externa webben. En länk kan vid behov läggas till det 
formella dokumentet. 
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3.9 Program 

Ett program är ett samlingsdokument som innehåller policy, strategi, 
mål och riktlinjer inom ett verksamhetsområde. Programmet kan om-
fatta flera närliggande policies med strategier och riktlinjer, t ex kom-
munens personalpolitiska program. 
  
En innehållsförteckning bör alltid inleda dokumentet. Det ska i doku-
mentet framgå vad som är policy, riktlinjer och mål samt när och av 
vem de är fastställda. Det ska också framgå av vem och när det ska 
granskas för eventuell uppdatering. 
 
Program med externt intresse publiceras på kommunens hemsida. Öv-
riga program publiceras på intranätet. 
 
4.   Layout för styrande dokument 

Alla styrande dokument ska skrivas enligt en mall med ett sidhuvud 
som innehåller uppgifter om: 

• Unikt ID-nummer 

• Titel på dokumentet 

• Typ av dokument (policy, reglemente etc) 

• Versionsnummer 

• Vem som fastställt det, datum och § 

• Giltighetstid 

• När dokumentet ska uppdateras 
 
5.   Principer för tillgängliggörande av styrdokument 

Styrande dokument publiceras antingen på kommunens hemsida eller 
på intranätet, inte på båda ställena. 
 
Dokument som rör de kvinnor, män, flickor och pojkar som bor i kom-
munen eller besöker den publiceras på hemsidan. Där ska alla policies, 
reglementen, föreskrifter och avgifter/taxor finnas. 
 
Dokument som rör kommunen som arbetsgivare och förvaltningsorga-
nisationen internt publiceras på intranätet. 
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På hemsidan ska en förteckning över samtliga politiskt fastställda sty-
rande dokument finnas (Författningssamlingen). Det ska enkelt gå att 
länka från förteckningen till respektive dokument.  
 

6.   Översikt 

 
Typ av dokument Fastställs av Publiceras 
Policy KF Hemsida 
Reglemente, arbetsordning KF Hemsida 
Föreskrift KF Hemsida 
Taxa/avgift KF Hemsida 
Ägardirektiv och bolagsord-
ning dotterbolag 

KF Hemsida 

Stadgar för egen stiftelse KF Hemsida/intranät 
Plan KF, KS, nämnder, 

KC/FC/AC 
Hemsida/intranät 

Delegation KS, nämnder Hemsida/intranät 
Strategi KS, nämnder Hemsida/intranät 
Riktlinje, bestämmelse KS, nämnder  Hemsida/intranät 
Riktlinje, bestämmelse, rutin KC/FC/AC Intranät 
Program (samlingsdokument)  Hemsida/intranät 

 
KC/FC/AC= Kommun-, förvaltnings-/avdelningschef 
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Bredbandsstrategi 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning 
2. Bredbandsstrategi för Sverige 
3. Bredbandsstrategi för Jämtlands län 
4. Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 
5. Nuläge i Strömsunds kommun 
6. Vision och mål i Strömsund 
7. Genomförande 
8. Fortsatt arbete 
9. Relaterade dokument 

10. Ordlista för bredband 
 
 
1. Sammanfattning 

Kommunens fortsatta arbete kring bredbandsutbyggnad bör genomföras en-
ligt följande: 
 
• I några av tätorterna är kommunens bedömning att intresset för att ansluta 

hushåll och näringsliv till fibernät är så pass stort att kommunal eller an-
nan offentlig medfinansiering inte bör vara nödvändig för att tillgodose 
behoven av anslutning. En viktig faktor i denna utbyggnad är också an-
slutningen av kommunala verksamheter till fibernäten. 

 
• På landsbygden, inklusive kommunens mindre orter, är däremot bedöm-

ningen att antalet anslutna hushåll och företag inte fullt ut kan finansiera 
en utbyggnad av fiber. Detta innebär att olika stöd här behöver nyttjas. 

 
• Kommunen skall noga följa utvecklingen; nationellt, regionalt och lokalt 

för att ha en uppdaterad information om operatörer, marknad och stöd, 
planerade lednings och grävarbeten, infrastrukturutbyggnad, kommunala 
verksamhetens behov, behov och önskemål från kommunens medborgare, 
flickor och pojkar, kvinnor och män samt hushåll och företag. 

 
• För att på bästa sätt styra utbyggnaden och med säkerhet få effekt av of-

fentliga stödmedel bör Strömsunds kommun bygga ut ett eget stadsnät. 
Utbyggnad finansieras genom olika slags stöd och bidrag samt kommunala 
medel. Genom uthyrning av stadsnätet till operatörer sker en återbetalning 
av satsade kommunal medel.
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• Kommunen har begränsade resurser att leda och driva ett eget stadsnät. 

Därför bör drift av stadsnätet ske i samarbete med andra aktörer. 
 
• Det står andra aktörer fritt att bygga ut fibernät i olika delar av kommunen. 
 
• Årligen. i anslutning till kommunens budgetprocess sker en planering för 

utbyggnad kommande år. 
 
2. Bredbandsstrategi för Sverige 

Regeringen har 2009 tagit fram en bredbandsstrategi för Sverige, som tydlig-
gör politikens inriktning. 
 
Det övergripande målet i strategin är att Sverige ska ha bredband i världs-
klass. En förutsättning för att kunna uppnå målet är att det finns tillgång till 
bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. 
 
2.1 Nationella mål 

År 2015 
40 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet 
om minst 100 Mbit/s. 
 
År 2020 
90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s. Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda 
sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. 
 
3. Bredbandsstrategi för Jam lands län 

Beslutad i regionstyrelsen 11 februari 2013 och antagen av Länsstyrelsen den 
25 februari 2013. 
 
3.1 Vision 

Alla boende och arbetsställen, oavsett var i länet, ska ha möjligheter till digi-
tala kommunikationer på likvärdiga villkor utifrån de krav som finns i sam-
hället. 
 
3.2 Mål 

I länets alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas 
senast år 2020. Minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit/s och resterande ca 10 % ska ha minst 10 Mbit/s år 
2020. Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. 
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Detta är mycket högt ställda mål då Jämtlands län har en så gles och spridd 
befolkning. Det är knappast troligt att fiber kommer att dras till alla boende 
och arbetsställen i länet inom överskådlig tid. I vissa mer avlägset belägna 
byar kommer andra lösningar än fiber att vara den främsta accesstekniken för 
bredband. 
 
 
3.3 Vägar mot målen 

I regeringens Bredbandsstrategi för Sverige poängteras att alla aktörer på 
marknaden har ett ansvar. Det behövs insatser från såväl enskilda, företag 
som offentliga aktörer för att målen ska nås. 
 
Även om regeringens utgångspunkt är att bredband ska tillhandahållas av 
marknaden står det alldeles klart att en medveten planering och sam- verkan 
mellan olika parter behövs. I stora delar av Jämtlands län kommer också fi-
nansiella stöd att vara nödvändiga för att nå målen. 
 
För att målen i denna strategi ska kunna nås bedöms följande punkter vara 
viktiga: 
 
• Utarbeta/uppdatera kommunala bredbandsstrategier/ handlingsprogram 
• Samförläggning med övrig infrastruktur 
• Kommunicera nyttan och behoven av bredband 
• Samverka regionalt/kommunalt/lokalt 
• Samverkan över riksgränsen 
• Stöd byalag och intresseföreningar i bredbandsutbyggnaden 
• Dra nytta av vindkraftsutbyggnaden 
• Nyttja befintliga stödmedel optimalt 
• Verka för ytterligare finansiellt stöd till länet 

 
3.4 Övergripande mål och strategier 

Användning av IT och Internet ska präglas av säkerhetsmedvetande och tillit. 
 
 
3.5 Tjänster som skapar nytta 

En enklare vardag för privatpersoner och företag samt en effektivare offentlig 
förvaltning ska skapas. 
 
IT:s potential ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrens- kraft 
och handel. 
 
Det nationella arbetet inom eHälsa inriktas på att skapa synliga och konkreta 
förbättringar för individen, vård- och omsorgspersonal, beslutsfattare inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
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Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg. Varje elev ska ef-
ter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 
 
IT ska vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka medborgarnas 
kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. 
 
 
4. Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i samarbete med Konkurrensverket (KKV) 
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett antal gemen-
samma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. PTS fick i 
samband med regeringens bredbandsstrategi i uppdrag att genomföra rikta-
de insatser mot kommunerna. 
 
4.1 Allmänt 

• Kommuner ska i översikts- och detaljplanearbetet beakta behoven av 
bredbandsutbyggnad i kommunen. 

• Kommuner bör verka för god konkurrens på alla områden och eftersträva 
en god dialog med det privata näringslivet rörande kon- kurrensfrågor. 

• Kommuner bör undvika monopolisering av infrastrukturen. 

• Kommuner bör främja parallelletablering av fiber där så är möjligt och 
lämpligt. 

• Vid tecknande av avtal och i muntliga överenskommelser ska kommuner 
ge privata och offentliga aktörer samma villkor, om det inte finns särskilda 
skäl för olika villkor. 

 
 
4.2 Kommunen som markägare 

• Kommuner bör ha en policy som klargör villkor för tillträde till kommunal 
mark för bredbandsutbyggnad och annan infrastrukturutbyggnad. 

• Kommunen bör beakta värdet av såväl fungerande elektroniska kommu-
nikationer och konkurrens på bredbandsmarknaden som övriga allmänna 
samhällsintressen när den tar fram en sådan policy. 

• Kommuner bör hantera alla aktörers önskemål utan oskäligt dröjsmål och 
utan att ställa upp ovidkommande villkor för tillträdet. 

• Kommuner bör teckna markavtal på skäliga och icke diskriminerande vill-
kor när det är lämpligt att upplåta kommunens mark för bredbandsut-
byggnad. 

• Kommuner bör aktivt verka för att samordning av grävarbeten och att 
samförläggning av ledning sker. 
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4.3 Kommunen som ägare av bredbandsnät 
• Kommunala aktörer bör träda in endast när det inte finns kommersiella 

förutsättningar. 

• Kommunal verksamhet på bredbandsområdet ska drivas utan vinstsyfte, 
utan underprissättning och med transparent redovisning av kostnader. 

• Kommunal säljverksamhet och förfarande i kommunal säljverksamhet kan 
i enlighet med konkurrenslagen förbjudas om de snedvrider eller hämmar 
konkurrensen eller är ägnade att snedvrida eller hämma konkurrensen. 

• När kommunala aktörer ges tillträde till den egna infrastrukturen ska det 
ske på skäliga och icke diskriminerade villkor. 

• I tillträdet till den egna infrastrukturen ska kommunen beakta behovet av 
att undvika monopolisering av infrastrukturen. 

• I de fall kommunala stadsnät själva agerar på kapacitets- eller tjänstebase-
rad nivå bör kommunen regelbundet ompröva om rådande behov skulle 
kunna tillgodoses genom privatfinansierade aktörer. 

• Kommunen bör verka för att kommunala bostadsbolag beaktar behovet av 
konkurrens och valfrihet för slutkunder. 
 

5. Nuläge i Strömsunds kommun 

5.1 Bredband via telenätet (ADSL) 
Bredband via det kopparbaserade analoga telenätet, ADSL (Asymmetric Digi-
tal Subscriber Line), är den dominerande tekniken för bredband idag. I Ström-
sunds kommun skedde en utbyggnad av ADSL mellan 2003 och 2007. Flerta-
let av de 32 stationer som nu har ADSL får sin bredbandskommunikation via 
radiolänkförbindelse som drivs enligt ett avtal med Quadracom. Avtalet upp-
hör 2014. 
 
ADSL är det bredbandsnät som når flest hushåll. 98 % av alla hushållen kan få 
tillgång till bredband via telenätet. Men andelen kan minska om och när ra-
diolänkförbindelserna tas ur drift och det då ej finns någon ersättning. 
 
Kartan nedan visar telestationer med ADSL 
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Den högsta överföringshastigheten för ADSL är 24 Mbit/s i teorin, men van-
ligtvis är den högsta möjliga överföringshastigheten endast 8- 12 Mbit/s. Has-
tigheten avtar dock med avståndet från telestationen och sjunker ned till ca 2 
Mbit/s på ett avstånd på 6 km. 
I Strömsund levereras ADSL via telenätet med en uppkoppling från 0,25 
Mbit/s till 24 Mbit/s, beroende på avstånd från telestation. 
 
 
5.2 Mobilt bredband 
Mobilt bredband levereras via mobilnätet. Skillnaden mellan fast och mo- bil 
anslutning är att vid en fast anslutning är användaren knuten till en viss 
plats. Mobilt Internet används vanligen genom ett modem eller instickskort 
som kopplas in i datorn. Då kan datorn och kopplas upp var som helst där nä-
tet har täckning och kapacitet. 
 
Överföring av information via mobilt Internet kan ske via olika tekniker: 
GPRS, 2G, 3G, HSPA, WLAN och LTE (4G). 
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Användningen av bredband via mobiltelefonnätet har ökat markant under 
senare år. Det beror på sänkta priser, användarvänliga tjänster och utlovade 
höga överföringshastigheter. I verkligheten har dock bredbandsbolagen ofta 
inte lyckats hålla den utlovade överföringshastigheten utan kapacitetsbrist 
uppstår såväl i storstad som i glesbygd. 
 
De mobila bredbandsnäten täcker 99 % av Sveriges befolkning. 
 
I vår kommun finns det dock stora ytor samt ett antal medborgare som har 
dålig – ingen mobiltäckning täckning. Det innebär också en mycket låg till 
ingen kapacitet för mobilt bredband. 
 
Den tekniska utvecklingen kring mobila lösningar går snabbt framåt. Det 
rimligt att anta att system med än högre kapacitet kommer att finnas tillgäng-
liga i ramtiden. 
 
Tendensen är dock att dessa nya system främst byggs ut där marknaden gör 
det lönsamt. Dessutom krävs fiber för att föra data till stationerna samt ener-
giförsörjning för driften. 
 
5.3 Bredband via fiber och kabel 

Fiber är den teknik som har bäst kapacitet och tillgänglighet. Fiber- och ka-
belbaserade bredbandsnät finns framförallt tillgängligt i tätorterna i Sverige. 
År 2009 var ca 50 % av hushållen och företagen lokaliserade inom 350 meter 
från en sådan anslutning. 
 
Det innebär dock inte att de är anslutna till dessa nät. Privatpersoner och före-
tag kan få bredband med överföringshastigheter på 100 Mbit/s eller mer med 
bredband via fiber och kabel. 
 
Inom Strömsunds kommun finns idag fiberstråk efter hela väg E45 och efter 
väg 342, mellan Strömsund och Gäddede, samt i banvallen efter Inlandsbanan 
och järnvägen mellan Hoting och Backe. Det finns också fiberförbindelse från 
Hoting mot Tåsjö mellan Hammardal och Gåxsjö. Därutöver finns det fiber-
förbindelser längs några av Svensk kraftnäts ledningar. 
 
Det finns fiberanslutning till kommunens hyresfastigheter i Strömsund, Ho-
ting, Backe och Gäddede. Privatpersoner som ej bor i kommunens hyresfas-
tigheter har i dag ingen fiberanslutning. 
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Fiberutbyggnad i Strömsunds kommun 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgång till bredband i Strömsunds kommun 

Sammanställning från Bredbandsstrategi i Jämtlands län 
 

 Totalt Tättbebyggt Glesbygd 

Tillgång till 
minst (faktisk 
hastighet) 

Befolk- 
ning 

Arbets- 
ställen 

Befolk- 
ning 

Arbets- 
ställen 

Befolk- 
ning 

Arbets- 
ställen 

50 Mbit/s  11 %  8 %  18 %  17 %  0 %  0 % 
10 Mbit/s  77 %  68 %  98 %  97 %  48 %  44 % 

3 Mbit/s  96 %  94 %  100 %  100 %  89 %  88 % 
1 Mbit/s  99 %  99 %  100 %  100 %  98 %  98 % 

 
I bredbandsstrategi för Jämtland län anges att det finns 1215 arbetsstäl-
len i Strömsunds kommun. 
 
Quadracom (f.d. Teracom) och gjorde sin stora satsning på ADSL i bör-
jan av 2000 talet därav den höga procentsatsen på 1Mbit/s. Även Telia 
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levererar ADSL-tjänster samt fiber LAN-tjänster i vissa orter i Strömsunds 
kommun, främst till SHB hyresbostäder. 
 

 
5.4 Sammanfattning nuläge 

En del medborgare kan uppfatta att den förbindelse man har idag t.ex. 
via ADSL är tillräcklig. 
 
Det framtida tjänsteutbudet kräver dock högre kapaciteter. 
 
Dessutom finns osäkerheter för hur länge ADSL-nätet kommer att vara 
tillgängligt. 
 
Erfarenheterna från andra kommuner pekar på att fiber är den mest 
framtidsäkra lösningen. 
 
6. Vision och mål i Strömsund 

6.1 Vision 
 
Alla, flickor och pojkar, kvinnor och män, hushåll och fritidsboende, 
samt företag och arbetsställen, oavsett var i kommunen de befinner sig, 
ska ha möjligheter till digitala kommunikationer på likvärdiga villkor 
utifrån de krav som finns i samhället. 
 
6.2 Mål 

I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon 
form finnas senast år 2020. Minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande ca 10 % ska 
ha minst 10 Mbit/s år 2020. 
 
Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med en hastighet av 
100 Mbit/s. 
 
 
6.3 Handlingsplan 
 
Mål är mycket högt ställda då Strömsund kommun har en så gles och 
spridd befolkning. 
 
Det är knappast troligt att fiber kommer att dras till alla boende och ar-
betsställen inom överskådlig tid genom de kommersiella aktörernas för- 
sorg. I vissa delar av kommunen kommer andra lösningar än fiber att 
vara den främsta accesstekniken för bredband. 
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• Detta ställer krav på kommunen att skapa förutsättningar för att 

hushåll och företag skall kunna ansluta sig. 

• Detta ställer även krav på hushåll och företag att med engagemang 
och egen finansiering skapa anslutning till fibernätet 
 

7. Genomförande 

7.1 Övergripande strategier 
Utbyggnaden av bredband ska fokuseras på byggnation av fiberbasera-
de bredbandsnät då denna teknik är en grundförutsättning för såväl 
fasta som mobila bredbandsnät i framtiden. Bredbandsnäten ska kunna 
tillgodose både befintligt och framtida behov av kapacitet och tillgäng-
lighet. 
 
Planering och utbyggnad av bredband ska så långt som möjligt sam-
ordnas med satsningar på nationell och regional nivå. Samverkan ska 
ske med omkringliggande län och grannkommunerna. 
 
 
7.2 Lokala strategier 

• Kommunen måste verka för att även de orter där marknadens intres-
se är lågt får tillgång till fiber. 

• Kommunen ska verka för att tillgången av bredband säkerställs vid 
nybyggnad genom att utrymme för bredband ges i de planer som tas 
fram, både på översikts- och detaljplanenivå. 

• Kommunen skall verka för att fiberbaserad IT-infrastruktur i största 
möjliga mån säkerställs vid nyexploatering av bostads- och industri-
områden, vindkraftsparker samt vägar och fjärrvärme. 

• Kommunen ska bistå bredbandsleverantörerna vid planering och 
utbyggnad av bredbandnät. 

• Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs ut i k om-
munen är öppna för alla bredbandsleverantörer. 

• Kommunen ska verka för god konkurrens på bredbandsmarknaden. 

• Kommunen ska stötta ideella krafter för att bygga ut bredband ge-
nom att uppmuntra och tillvarata lokala initiativ. Kommunen skall 
dock inte delta i deras val av teknik, entreprenör eller operatör. 

• Kommunen ska informera hushåll och företag om bredband och hur 
de kan arbeta för att få tillgång till bredband. 

• Kommunen ska kartlägga fiberuppbyggnaden med berörda aktörer. 
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• Strömsunds kommun bör kunna styra hur nya fiberstråk ska läggas, 

detta för att kunna säkerställa att så många medborgare som möjligt 
får tillgång till fiber. 

• Delar av kostnaden för utbyggnad av fibernät i delar av kommun 
kommer att behöva täckas genom offentligt stöd. För att dessa medel 
optimalt skall nyttjas bör utbyggnaden ske i kommunal regi dvs. 
som ett stadsnät. 

• Med en utökad fibrering av kommunen kan även den mobila täck-
ningen bli bättre, detta eftersom mobiloperatörerna med hjälp av fi-
ber kan öka kapaciteten på masterna. 

• Kommunala lokaler runt om i kommunen kräver en bättre och säkra-
re anslutning. Dagens anslutningar, med begränsad kapacitet, har 
betydande kostnader. Dessa medel borde därför nyttjas till fibrering 
av dessa lokaler. 

• Det kopparbaserade telenätet kommer sannolikt på sikt att i allt 
större omfattning avvecklas. Vidare finns det osäkerheter för hur 
länge ADSL via Quadracom länkar kan bibehållas. Vidmakthållan-
det kan komma kräva offentlig finansiering. Dessa medel bör hellre 
nyttjas till utbyggnad av fiber. 

 
7.3 Finansiering 

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att så många som möjligt har 
tillgång till bredband av hög kvalitet oavsett var man bor. Bedömningen 
är att kostnaderna för utbyggnad av fibernät till småorter och ren lands- 
bygd är förhållandevis stora. 
 
• De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Slutsatsen 

blir att en fortsatt utbyggnad i huvudsak inte är genomförbar utan 
stöd av offentlig finansiering av något slag. 

• En utbyggnad och anslutning förutsätter också en egeninsats av 
hushåll och företag. En hög anslutningsavgift verkar dock avskräck-
ande för dessa. Genom att ställa krediter till förfogande kan denna 
kostnad spridas t.ex. som förhöjda månadsavgifter under 5 år. 

 



 
 

 
Titel: Bredbandsstrategi 

 12 (20) 
 

Id nr:  0:33   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intäkter från t.ex. mobiloperatörer, kraftbolag mm kan förbättra finansi-
eringen. 
 
För hushållen bör dagens totalkostnad för TV, telefoni och internet vä-
gas mot förhöjda månadsavgifter men med möjligheterna till lägre 
kostnader och högre kapacitet för TV, telefoni och internet. 
 
7.4 Möjligheter till stöd för bredbandsutbyggnad 

Det finns olika möjligheter till offentligt stöd (EU och statliga medel) för 
bredbandsutbyggnad. Då dessa ständigt är under förändring hänvisas 
till beskrivning i Bredbandsstrategi för Jämtlands län samt till Tillväxt-
verket, Post och telestyrelsen, Jordbruksverket och Länsstyrelsen. 
Stöden kräver normalt en egenfinansiering från kommun eller byn. 
 
Utöver detta kan bygdeavgiftsmedel och ”vindkraftsåterbäring” an-
vändas till bredbandsutbyggnad. 
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7.5 Prioriteringar 

I de fall prioriteringar behöver göras är kommunens bedömning att föl-
jande punkter skall vara styrande: 
 
• Områden med relativt många hushåll och företag prioriteras före ett 

område med färre. 

• Graden av lokalt engagemang och efterfrågan är väsentlig. Ett områ-
de där många är intresserade av att investera i bredband prioriteras 
före ett område med ett fåtal intresserade. 

• Om det finns kommunal verksamhet i ett område kommer prioriteten 
att höjas. Samma resonemang tillämpas om ett område har omfattan-
de näringsdrivande verksamhet. 

• Kostnaden för att bygga fibernät kan påverka ett områdes prioritet. 

o Kostnad per hushåll eller arbetsställe eller sysselsatt (kostnadsef-
fektivitet). 

• Möjlighet till fortsatt utbyggnad. 
 

8. Fortsatt arbete 

Kommunen skall årligen i budgetarbete för kommande år ge uppgifter 
om och avdela medel för finansiering av bredbandsutbyggnad. Detta 
kan omfatta: 
 
• Uppdrag att bygga stadsnät i viss del av kommunen. 
• Vilka ekonomiska resurser som ställs till förfogande? 
• Delegation att fatta beslut om att rör för fiber skall läggas ner då 

grävning sker. 
 
9. Relaterade dokument 

Digital agenda 

"II i människans tjänst - en digital agenda för Sverige" Näringsdeparte-
mentet presenterade denna den 6 oktober 2011. Agendan är en sam-
manhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska ut-
nyttjas bättre. Den digitala agendan är ett komplement till pågående in-
satser. 
 
Den samordnar åtgärder på IT-området inom till exempel säkerhet, inf-
ra- struktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, 
standarder, entreprenörskap och innovation. 
 



 
 

 
Titel: Bredbandsstrategi 

 14 (20) 
 

Id nr:  0:33   
 
Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2020! 

Fastställd av Regionförbundet 2013-02-11, antagen av Länsstyrelsen  
2013-02-25. 
 
Den regionala bredbandsstrategin är tänkt att underlätta arbetet på så-
väl regional, kommunal som lokal nivå för att uppnå målen. 
 
Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen och Regionförbundet i Jämt- 
lands län i nära samarbete med länets kommuner. Under arbetets gång 
har synpunkter inhämtats från ett stort antal organisationer och företag 
i länet. 
 
Kartläggning av Strömsunds kommun 

Nuvarande läge samt framtida möjligheter till bredband via fiber, ADSL 
och mobiltelefon. 
 
 
10. Ordlista för bredband 

ADSL Asymmetric digital subscriber line. En digital teknik för hög 
överförings- kapacitet på befintligt telenät med koppartråd. Överfö-
ringskapaciteten in till slutanvändare är högre än ut från denna. 
 
Anslutningspunkt/Access point Plats där möjlighet finns att ansluta 
dator till internet eller annat nät. I trådlösa nät syftar anslutningspunkt 
på basstation. Heter på engelska access point. 
 
Bandbredd Frekvensområde som används för överföring av signaler. 
Vid data- kommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. 
Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen kbit/s eller 
Mbit/s. Uttrycket bandbredd an- ger inte hastighet utan kapacitet i en 
överföring, ungefär som lastkapaciteten hos en långtradare eller per-
sonbil, vilka färdas med samma hastighet, anger respektive fordons 
överföringskapacitet. Heter på engelska bandwidth. 
 
Brandvägg Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät 
eller datorer, främst mot intrång i dator eller lokalt datornät. En brand-
vägg kan vara an- tingen hårdvara (till exempel annan dator) eller 
mjukvara (program).Heter på engelska firewall. 
 
Bredband Nät med hög överföringskapacitet. Vad som är "hög" varierar 
dels över tiden, dels med olika myndigheters, organisationers, företags 
och personers uppfattning. Statliga IT-kommissionen säger att bred-
band är lika med en överföringskapacitet på minst 5 Mbit/s till och från 
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slutanvändaren. IT- infrastrukturutredningen (SOU 1999:85) och FN-
organet Internationella teleunionen sätter gränsen vid minst 2 Mbit/s i 
båda riktningarna. Konsumentverket, Telia med flera sätter gränsen vid 
0,5 Mbit/s. Heter på engelska broadband. 
 
Bynät Benämning på det fibernät som byggts lokalt ofta efter ett lokalt 
engagemang. 
 
E-post eller Epost Elektronisk post, meddelande som skickas mellan da-
toranvändare i datornät. Heter på engelska electronic mail eller e-mail. 
Exempel på e-postadress: compricer@compricer.se. 
 
Ethernet Standard för lokala nät (LAN), som kan användas med de fles-
ta typer av datorer. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät. 
 
FAQ Frequently asked questions, ofta ställda frågor. Lista på ofta ställda 
frågor i internet- och IT-sammanhang, som ska hjälpa användare till 
rätta. Kallas ofta på svenska Frågor och svar. 
 
Fiber (Optisk fiber) En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som över-
för in- formation via ljus istället för via elektriska signaler som sker i en 
kopparledning. Möjliggör väldigt höga hastigheter. 
 
FTP File transfer protocol, protokoll för att överföra datafiler som byg-
ger på TCP/ IP-protokollet. 
 
Gateway Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller till-
lämpningar i till exempel en dator eller telefonväxel. Det är också be-
nämning på en knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in- 
och utgång till en extern kommunikationsresurs. 
 
GSM Beskrivning: GSM står för "Global System for Mobile Communica-
tion". Kallas även för 2G, som är en förkortning för ”den andra genera-
tionens mobiltelefoni”. 
 
G Beskrivning: UMTS står för ”Universal Mobile Telephone System”. 
UMTS är en av de tekniker som ofta går under benämningen 3G. 3G 
står för ”den tredje generationens 
 
G (LTE) LTE står för "Long Term Evolution". LTE byggs ut i flera fre-
kvensband. Dels 2,6 GHz-bandet (normalt i tärorter mht kort räckvidd), 
dels i 800 MHz-bandet (främst utanför tätorter). 
 

mailto:compricer@compricer.se
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Hemsida Sammanhållande webbsidan för en webbplats. Termen an-
vänds också synonymt med webbplats och för alla typer av sidor på en 
webbplats. Heter på engelska home page. 
 
HTML Hyper text markup language, den vanligaste standarden för att 
skapa dokument på webben. HTML är ett sidbeskrivningsspråk eller 
markeringsspråk, som ligger nära naturligt språk och på ett enkelt sätt 
tillåter användare att skapa länkar mellan olika dokument eller sidor. 
Sidorna kan innehålla både text och bilder. 
 
Hubb Nav i nätverket som datorer och annan utrustning är kopplad till. 
Heter på engelska hub. 
 
Internetleverantör / Operatör Företag eller institution som tillhandahål-
ler an- slutning (access) till internet eller specifik internetbaserad tjänst 
som e-post, tv eller telefoni. Heter på engelska Internet service provider 
(ISP). 
 
IP-adress Unik adress som tilldelas alla datorer på internet. Varje inter-
netansluten dator måste ha en unik IP-adress. IP-adressen består av ett 
nummer med fyra siffergrupper åtskilda av punkter. Det är internets 
motsvarighet till telenätets telefonnummer. 
 
IP-telefoni Telefoni eller telefontjänst över internet via kommunika-
tionsprotokollet Internet protocol (IP), det vill säga telefoni via datanätet 
internet istället för vanliga telefonnätet. 
 
Kilobit per sekund Måttenhet vid dataöverföring på 1 024 bit per se-
kund, ofta avrundat till 1 000 bit per sekund. Förkortas Kbit/s och kbps. 
 
Kryptering Omvandling av klartext till kryptotext (kodad text) med 
hjälp av kryptosystem och kryptonyckel i syfte att förhindra obehörig 
åtkomst av konfidentiell information. 
 
Lokalt nät Nät med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd, 
som för- binder ett antal datorer. Ett LAN är ofta begränsat till ett vå-
ningsplan, en fastig- het, ett fastighetsbestånd eller en ort. Se även 
WLAN. 
 
Länk I webbsammanhang koppling från en viss plats (en symbol, en 
bild eller ett markerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma 
webbsida eller på en annan webbsida. 
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Mask Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som luras 
på en dator och automatiskt sprider sig mellan olika datorer över ett 
lokalt nät och/eller över internet. Mask kan döljas i e-postbilagor eller 
andra filöverföringar. Se även Trojan och Virus.60 
 
Mp3 Förkortningen för mpeg-1 audio layer-3, standard för komprime-
ring av musik i digitalt filformat. En mp3-fil är ungefär en tolftedel av 
originalfilens storlek. Se även Mpeg! 
 
Mpeg och MPEG Standard för komprimering av digitala bilder, finns i 
flera ver- sioner som mpeg-1, mpeg-2 och mpeg-4.MPEG är förkort-
ningen för den organi- sation, Moving Picture Experts Group, som gett 
namn åt standarden mpeg. 
 
MPEG arbetar med att ta fram standarder för komprimering av bilder, 
video och musik i digitalt format. Se även Mp3. 
 
MNT Beskrivning: NMT står för "Nordic Mobile Telephone". Det var ett 
analogt mobiltelefonnät som byggdes upp gemensamt i de nordiska 
länderna. Nätet släcktes ned den 31 december 2007 och dess frekvensut-
rymme i 450 MHz-bandet används av ett digitalt mobilnät, baserat på 
CDMA2000-teknik, som Net-1 nu nyttjar. 
 
NIC-SE Network information center Sweden AB, organisation som till-
handahåller, samordnar och står för driften av det nationella registret 
för domännamn under .se på internet. 
 
Näthandel Handel med varor och tjänster via internet. 
 
Nätverkskort Tillbehörskort till dator för att via en kabel koppla ihop 
datorn i ett lokalt nätverk, mot stadsnät/internet etcetera. 
 
POP Post office protocol, standard för e-posthantering. 
 
Portal Webbsida med ingångar till utbud av tjänster som nyheter, un-
derhållning, andra webbplatser, chattgrupper, söktjänster och e-post. En 
portal är ofta startsida för en internetanvändare eller startpunkt för en 
webbsurfare. 
 
Router Kommunikationsdator ("växel") i ett datornät, vilken tolkar 
adresser i in- kommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapa-
keten i nätet och kopp- lar ihop olika nätverk. Router motsvarar i tele-
fonivärlden televäxel och växeltelefonist. 
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Samförläggning Nedläggning av rör för fiber samtidigt som annat 
grävarbete genomförs. 
 
Site map / Översikt Innehållsförteckning över webbplats, framställning 
på webbsida som överskådligt redovisar hur webbplatsen är uppbyggd. 
Om fram- ställningen är grafisk kan man även använda termen över-
siktskarta eller orienteringstavla. 
 
Skräppost Syftar i digitala sammanhang på reklam, vanligen obeställd, 
som kommer till elektronisk brevlåda. Kallas även elektronisk skräp-
post. Heter på engelska spam. Ordet skräppost syftar i vanliga postala 
sammanhang på direkt- reklam. Heter på engelska junk mail. 
 
SMTP Simple mail transfer protocol, TCP/IP:s protokoll för datorpost 
(e-post), protokollet och tjänsten för internetbaserad elektronisk post. 
 
Snabel-a Tecknet @, på engelska uttalat "at" (vid), fungerar som avskil-
jare mellan individnamn och domännamn i en internetadress som i 
berg@telia.com.@ har tidigare kallats kanelbulle, krullalfa, alfaslang och 
kringel-a. 
 
Spridprogram / Shareware Program som får spridas fritt men som an-
vändaren förväntas betala en avgift för vid upprepad användning. He-
ter på engelska shareware. 
 
Stadsnät Nät med hög överföringskapacitet, som omfattar en stad eller 
stor tät- ort, en kommun eller motsvarande. 
 
TCP/IP Transmission control protocol/Internet protocol. Protokollen 
som inter- net bygger på, finns till de flesta datasystem. TCP/IP krävs 
för att kunna utnytt- ja internets tjänster fullt ut. TCP delar upp medde-
landena i lagom stora bitar, paket, som skickas över nätet. IP ser till att 
varje paket har en "adresslapp". 
 
TP-test TP-test är ett gratisprogram som används för att testa hastighe-
ten på bredband. Programmet finns att ladda ner på www.tptest.se 
 
Trojan Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som luras 
på en dator och utför dolda uppdrag på den angripna datorn. Trojan 
kan döljas i e- postbilagor eller andra filöverföringar. Se även Mask och 
Virus. 
 
Trådlöst bredband Nät med hög överföringskapacitet, där informatio-
nen över- förs i luften via radiovågor eller infrarött ljus. Se WLAN. 

mailto:berg@telia.com.@
mailto:berg@telia.com.@
http://www.tptest.se/
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Täckningskarta Karta som visar beräknad täckning av operatörs mobil-
telefoni /mobila bredband. 
 
URL Uniform resource locator, ett standardiserat sätt att ange adressen 
till ett dokument eller en datortjänst på internet, till exempel en webb-
adress (www.compricer.se) eller FTP-adress (ftp://ftp.compricer.se). Se 
även Webb-adress. 
 
VDSL Very high data rate subscriber line, en teknik för hög överfö-
ringskapacitet på befintligt telenät med koppartråd. Tekniken liknar 
den för ADSL, men av- ståndet mellan telestationen och kunden kan 
vara maximalt cirka 1,5 km. Över- föringskapaciteten är cirka 50 Mbit/s 
vid avstånd på 300 meter. Se även ADSL och xDSL. 
 
Virus Program för sabotage, stöld eller oönskat dataintrång, som auto-
matiskt sprider sig på en dator mellan program eller dokument. Virus 
kan döljas i e- postbilagor eller andra filöverföringar. Se även Mask och 
Trojan. 
 
VOIP Voice over Internet protocol, förmedling av tal (telefoni) via in-
ternetprotokollet IP, telefon över internet. Se även IP-telefoni. 
 
Webblogg En webbsida med ett eller flera avgränsade ämnen, som ofta 
fylls på med ny information. En del webbloggar har formen av dagbok, 
andra är länklistor eller diskussionslistor. Webbloggar kan vara privata 
eller kommersiella. Tidningar och andra nyhetswebbplatser räknas van-
ligen inte som webbloggar. Heter på engelska weblog. 
 
Webbläsare / Browser Datorprogram för hämtning och visning av in-
formation på internet eller ett intranät. Heter på engelska browser. När 
man är uppkopplad mot ett nät med en webbläsare och söker informa-
tion kallas det att surfa. 
 
Webbmaster Den som skapar och ansvarar för innehållet (text, bilder 
och ljud) på en webbplats och organiserar den. Webbmaster kan också 
vara den som sköter webbserver, programmering och annan teknik. 
Webbmaster kallas även webbmästare, i den första betydelsen även 
webbredaktör. Heter på engelska webmaster.62 
 
Webbplats Den information som finns samlad i visst ämne, för en viss 
produkt, för ett visst företag etcetera på webben. Vanligen består en 
webbplats av ett antal webbsidor och länkar. Kallas även webbsajt eller 
sajt. Heter på engelska web site. Se även Hemsida. 
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Webbserver Dator och system som gör att en webbplats blir tillgänglig 
på internet. 
 
Wi-Fi Märkning för trådlösa lokala nät (LAN), som är baserade på stan-
darden 802.11 och godkända av branschorganisationen Wireless Ether-
net Compatibility Alliance (Weca). Alla Wi-Fi-märkta produkter är 
kompatibla med varandra, oavsett tillverkare och märke. 
 
WLAN Wireless local area network, trådlöst lokalt nät, trådlös radiotek-
nik med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd, som förbin-
der ett antal datorer, mobiltelefoner etcetera. WLAN kallas även radio-
LAN, radiolan eller LAWN (Local area wireless network). Ett WLAN är 
ofta begränsat till ett rum, en grupp rum, ett våningsplan, en fastighet 
eller ett fastighetsområde men kan också omfatta större områden. 
 
xDSL xdigital subscriber line. Begreppet xDSL och DSL/dsl är en defi-
nition på en grupp tekniker för hög överföringskapacitet med digital 
teknik på befintligt telenät med tvinnad koppartråd med hjälp av mo-
dem (modempar). Se även ADSL, VDSL! 
 
Överföringskapacitet (Överföringshastighet) Mått på dataöverförings-
kapacitet i ett kommunikationsnät mätt i bit per sekund, ibland kallat 
överföringshastighet. 
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Program för inflyttning och integration 2014 - 2015 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Nationellt mål för integrationspolitiken 
3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds kommun 
4. Regionalt och lokalt samarbete 
5. Arbete för ökad inflyttning från 2000 
6. Nyanlända barns introduktion 
7. Arbete och sysselsättning 
8. Inflyttarservice 
9. Flyktingmottagning 
10. Befolkningsutveckling under 10 år 
11. Strategi för fortsatt arbete 
 

1. Inledning 

Programmet för inflyttning och integration av nya kommuninvånare i 
Strömsunds kommun innehåller: 

• Politiska ställningstaganden och mål (avsnitt 2-3) 
• Regionalt och lokalt samarbete (avsnitt 4) 
• Beskrivning av genomfört arbete (avsnitt 5 – 9) 
• Befolkningsutveckling (avsnitt 10) 
• Strategi för fortsatt arbete (avsnitt 11) 
 
För att behålla eller öka antalet invånare i kommunen måste en inflytt-
ning ske. Var fjärde invånare är 65 år eller äldre. Födelsenettot är nega-
tivt, dvs. det är fler som dör än som föds. Vi behöver bli fler kvinnor 
och män, flickor och pojkar i kommunen för att stärka kompetensför-
sörjningen och behålla service och andra funktioner.  
 
Inflyttnings- och integrationsarbetet riktar sig till alla, inrikes och utri-
kes födda kvinnor och män, flickor och pojkar som flyttar till och bosät-
ter sig i Strömsunds kommun oavsett varifrån de kommer. Arbetet rik-
tar sig till både inrikes födda och utrikes födda (nyanlända). Syftet med 
integrationsarbetet är att alla invånare ska ha möjlighet att vara delakt-
iga i samhällslivet och att mångfalden är en styrka som bidrar till att 
utveckla och förbättra Strömsunds kommun. Här kan föreningslivet, 
ideella sektorn, studieförbund, företag och privatpersoner spela en vik-
tig roll för att underlätta integrationen.
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2. Nationellt mål för integrationspolitiken 

Målet för integrationspolitiken i Sverige är lika rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  
 

3. Politiska ställningstaganden och mål för Strömsunds 
kommun 

3.1 Politiska prioriteringar och mål, Strömsunds kommun 2014-2015 

Kommunfullmäktige har i juni 2013, fastställt politiska prioriteringar 
för åren 2014 till 2015:  

• Inflyttningen ska öka.  
• Ökad integration av nya kommuninvånare. 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 

kommunala arbetsplatserna.  
 
3.2 CEMRs deklaration för jämställdhet  

Kommunfullmäktige beslöt i december 2009 att underteckna CEMRs 
deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och re-
gional nivå.  
 
I och med undertecknandet har kommunen förbundit sig att: 

• Bekämpa flerfaldig diskriminering (artikel 10) 
• Främja social integration av invandrare (artikel 18) 
 
3.3 Folkhälsa  

Kommunfullmäktige antog i november 2011 ett styrdokument för 
kommunens folkhälsoarbete. Här finns den länsgemensamma folkhäl-
sopolicyn med vision. 
 
• Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling 

i Jämtlands län. 
 

• Jämtlands läns folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att sam-
hället ska vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas 
för alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell lägg-
ning, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation. 
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4. Regionalt och lokalt samarbete 

4.1 Regional överenskommelse om mottagning och etablering av ny-
anlända invandrare i Jämtlands län 

Regionförbundet, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Länsstyrelsen och Migrationsverket undertecknade i december 2011 en 
överenskommelse om mottagnings- och etableringsarbetet för nyan-
lända flyktingar och skyddsbehövande (RÖK).  Överenskommelsen 
finns på Länsstyrelsen hemsida tillsammans med en årlig aktivitets-
plan. 
 
4.2 Regional utvecklingsstrategi 2014-2030 

Invandrare är en grupp som är viktig för länet ur flera perspektiv. Be-
folkningsutvecklingen pekar på vikten av att få fler att välja länet som 
bostadsort, invandringen är också viktig ur ett mångkulturellt och ett 
förnyelseperspektiv men även i relation till arbetskraftsförsörjningen.  
 
Jämställdhet, integration och mångfald ska genomsyra länets utveckl-
ingsarbete: i projekt, i insatser och genom åtgärder, över åldersgränser. 
 
I visionen för Jämtland/Härjedalen år 2030 anges att länets kunskap 
och kompetens är för företagsetablering bl. a. ett starkt konkurrensme-
del i en allt mer globaliserad ekonomi. Satsningar som har högsta prio-
ritet är ungdomars övergång till vuxenlivet, en god integration och ett 
bra utbildningssystem som bidrar till god utbildningsnivå för båda kö-
nen samt ett livslångt lärande. Allas kompetens, oavsett kön, ålder och 
ursprung, tas tillvara. 
 
4.3 Regional integrationsstrategi på väg 

Regionförbundet arbetar med en integrationsstrategi, som ska belysa 
hur vi kan få en ökad invandring och bra integration. En utgångspunkt 
i arbetet är att en gynnsam utveckling och tillväxt i länet behöver ta till-
vara all kompetens och främja alla invandrares möjligheter till syssel-
sättning, antingen som anställd eller som företagare.  
 
 Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika verksamheter och 
kommuner, bland annat Strömsund. 
 
4.4 Lokal överenskommelse om samarbete med etablering av nyan-

lända 

Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun har tecknat en lokal 
överenskommelse om samarbete med etablering av nyanlända. Syftet är 
att reglera och förtydliga samverkan mellan aktörerna och göra det 
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mera begripligt för individen (den nyanlände) samt säkerställa att of-
fentliga resurser, ur ett samhällsperspektiv, hanteras effektivt.  
 
Överenskommelsen kompletteras årligen med en mera detaljerad akti-
vitetesplan.   

5. Arbete för ökad inflyttning sedan 2000 

Insikten om att vi måste bli fler i kommunen blev väldigt tydlig inför 
millennieskiftet. Politisk enighet rådde om att något måste göras för att 
vända den negativa trenden. Skatteunderlaget behövde stärkas genom 
ökad inflyttning för att kunna behålla service och funktioner i kommu-
nen. Ett förslag till program för utveckling av näringsliv och samhälle 
utarbetades. Politiker, företagare, byutvecklingsgrupper, föreningar, 
ideella organisationer m.fl. ställde sig bakom programmet, som förank-
rades vid Strategiforum 2000 i Tullingsås med ett 50-tal deltagare.  
 
Programmet Strömsund Nybyggarland togs fram och kom på olika sätt 
att påverka samtliga av kommunens förvaltningar. Syftet var att lyfta 
fram Strömsunds kommun som en attraktiv kommun att bo och verka i 
och målet var en ökad inflyttning. Begreppet Nybyggarland blev en be-
skrivning av den kraftsamling som gjordes i kommunen för att vända 
den negativa befolkningsutvecklingen. 
 
En av de grundidéer som Nybyggarland byggde på var att ”den fort-
satta utvecklingen av Strömsunds näringsliv och samhälle skulle kunna 
gynnas av en ökad inflyttning till kommunen av personer med ut-
ländsk bakgrund.” 
 
Detta har också kommit att prägla en stor mängd av de insatser som 
genomförts. Insatserna har också lett till att Strömsunds kommun satts 
på kartan nationellt för sitt arbete med frågor som rör mångfald och in-
tegration. 
 
För att finansiera utvecklingsarbetet har en stor del bedrivits i projekt-
form med stöd av olika EU-fonder. Resultat och framgångsfaktorer har 
sedan tagits till vara och i största möjliga mån införlivats i ordinarie 
verksamheter. 2001 startades utvecklingsavdelningen där de flesta pro-
jekt med kommunal medfinansiering lades. 2003 beslöts att avdelning-
en skulle ansvara för flyktingmottagningen. 2006 bildade avdelningen 
tillsammans med Hjalmar Strömerskolan framtids- och utvecklingsför-
valtningen med mål att utveckla kommunen och dess medborgare, 
kvinnor, män, flickor och pojkar, och vara en sammanhållen organisat-
ion för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och sam-
hällsutveckling.   
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6. Nyanlända barns introduktion 

Redan under 2006 lyftes tanken på att arbeta särskilt med nyanlända 
barns introduktion i kommunen. En fråga om samverkan, samförstånd 
och medvetenhet kring allt som rör barnen, deras behov och förutsätt-
ningar och samhällets ansvar, möjligheter och begränsningar. 2010 fick 
tankarna gehör regionalt och projektet Barnintroduktion i Jämtlands 
län startades tillsammans med fem övriga kommuner. Projektet avslu-
tades i december 2012 och det aktualiserade behovet av kartläggning, 
dokumentation och uppföljning av kunskaper, utbildningsbehov, be-
hov av stöd och omsorg. Det ledde till påverkan av attityder, ökade 
kunskaper, samverkan och kontaktnätsbildande samt till metodutveckl-
ing. Det resulterade även i en handbok för de som i sitt arbete möter 
barn och ungdomar under den första tiden i Sverige.  
 
Projekt Begripligt hela vägen är delvis en förlängning av projekt Barn-
introduktion. Arbetet sker med fokus på den lokala nivån och i sam-
verkan med bl.a. Rädda Barnen, Regionförbundet och Migrationsverket 
för att resultaten ska få spridning även på nationell nivå. I projektet 
finns ett mentorteam som ger direkt stöd till barn, föräldrar och perso-
nal. Det pågår också ett förebyggande arbete med olika gruppverksam-
heter och utbildningar. I samarbete med Migrationsverket testas ett 
skräddarsytt program med information direkt till barnen med början 
redan innan de anländer till Sverige som kvotflyktingar.  
 
Vi har sedan 2006 välkomnat cirka 300 nyanlända barn och ungdomar 
till vår kommun. Det finns en positiv och väl utvecklad förvaltningsö-
verskridande samverkan i frågor som rör nyanlända barn och ungdo-
mar. 

7. Arbete och sysselsättning 

När det gäller befolkningsutveckling och integration är en av nyckel-
frågorna förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att arbeta med 
dessa frågor har det sedan 2000 genomförts ett antal utvecklingsprojekt 
med bäring på arbete och sysselsättning. Kraftcentrum, Mångfaldsnät-
verk för arbetsgivare (MfA), Mångfald 2, Arbetskraftskoordinator och 
På väg för att nämna några. 
 
Projekten har speciellt riktat sig mot utsatta grupper på arbetsmark-
naden såsom ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända. Andra in-
satser har riktat sig mot speciella behov, entreprenörskap eller attityd-
förändringar. Där kan nämnas rekrytering av läkare från Uzbekistan, 
Nystartskontor för potentiella nya företagare och Positiva Strömsund 
där näringsliv och kommun arbetade tillsammans för att sprida en posi-



 
 

 
Titel:  Program för inflyttning och integration  

 6 (10) 
 

Id nr:  0:34   
 
tiv bild av kommunen för att få fler företag att flytta hit och underlätta 
rekrytering till befintliga företag. 

8. Inflyttarservice 

Organiserad inflyttarservice har funnits i Strömsund i mer än 10 år, 
först genom projektet Nybyggarland och på senare tid genom projektet 
Livet på landet. Servicen omfattar stöd i allt från att finna ett arbete 
inom sin specialkompetens till att finna boende eller kontakter med det 
lokala föreningslivet.  
 
En framgångsrik immigrationsmodell med fokus på långsiktighet och 
kontakter med potentiella migranter från framför allt i Tyskland och 
Holland har utarbetats. Genom möjligheten att marknadsföra 
Strömsunds kommun på plats i hemlandet ges inflyttarna en inblick i 
vad ett liv i Strömsunds kommun kan innebära.  

9. Flyktingmottagning 

Som en del i kommunens inflyttningsstrategi, gjordes 2003 en överens-
kommelse med Integrationsverket om mottagning av flyktingar. Från 
2006 har vi tagit emot 50 – 80 flyktingar per år. 

Som ett led i att utveckla arbetet med mottagning av flyktingar genom-
förde Strömsunds kommun i samverkan med övriga jämtlandskom-
muner, Länsstyrelsen och Landstinget projekt Kris- och traumacenter i 
Jämtlands län.  

2010 tecknade kommunen en överenskommelse om mottagande av en-
samkommande flyktingbarn. Idag finns tre boenden, ett i Backe och två 
i Strömsund med sammanlagt 23 platser, varav 5 för asylsökande.  

10. Befolkningsutveckling under 10 år 

Befolkning 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvinnor 6 388 6 320 6 268 6 218 6 126 5 975 5 926 5 910 5 888 5 810 
Män 6 724 6 611 6 514 6 461 6 406 6 311 6 259 6 261 6 250 6 174 
Totalt 13 112 12 931 12 782 12 679 12 532 12 286 12 185 12 171 12 138 11 984 

           Flyttnetto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvinnor -10 -24 9 16 -34 -100 -21 18 -5 -50 
Män 1 -48 -38 18 0 -49 -10 36 19 -30 
Totalt -9 -72 -29 34 -34 -149 -31 54 14 -80 

           Födelsenetto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kvinnor -72 -44 -61 -66 -59 -51 -29 -37 -17 -28 
Män -72 -66 -59 -71 -55 -46 -43 -37 -30 -44 
Totalt -144 -110 -120 -137 -114 -97 -72 -74 -47 -72 
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11.  Strategi för fortsatt arbete 

11.1 Giltighet 

Detta avsnitt beskriver den strategi som nämnder, styrelser och förvalt-
ningar ska använda i sitt arbete för ökad inflyttning och integration av 
nya kommuninvånare. 
 
11.2 Ansvar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige bland annat beslutar om mål och riktlinjer för 
kommunens verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige ska därför: 

• Fastställa kommunens program för arbete med inflyttning och in-
tegration 

• Uppdra till nämnder, inklusive kommunstyrelsen i egenskap av 
verksamhetsansvarig nämnd, och styrelser i kommunens bolag att 
upprätta aktivitetsplaner enligt strategin 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens alla verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt 
över övriga nämnder samt kommunala bolag och stiftelser. 

  

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
År 

Antal invånare i Strömsunds kommun 

Kvinnor Män Totalt



 
 

 
Titel:  Program för inflyttning och integration  

 8 (10) 
 

Id nr:  0:34   
 
Kommunstyrelsen ska därför: 

• Årligen utvärdera kommunens samlade arbete med inflyttning och 
integration. 

• Delge kommunfullmäktige resultatet.  
 

Nämnder 

Kommunfullmäktige har i juni 2013 fastställt politiska prioriteringar för 
åren 2014 till 2015:  

• Inflyttningen ska öka 
• Ökad integration av nya kommuninvånare 
• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 

kommunala arbetsplatserna  
 
Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför: 

• Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner 
för inflyttnings- och integrationsarbete inom den egna verksamhet-
en 

• Besluta om planer för den egna verksamheten 
• Delge kommunstyrelsen beslutade planer 
• Ansvara för uppföljning och utvärdering av beslutade planer  

 
Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden,  
upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa 
upp dem och återrapportera till nämnden.  
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätver-
ket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen.  

 
Framtids- och utvecklingsförvaltningen 

Framtid- och utvecklingsförvaltningen ska stödja nämnder, förvalt-
ningar och bolag vid upprättande, genomförande och utvärdering av 
aktivitetsplaner. 
 
Interna kvalitetsnätverket (IKN) 

Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) sammanställa en 
rapport över kommunens arbete med inflyttning och integration och 
redovisa till kommunstyrelsen.  
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11.3 Utformning av aktivitetsplanen 

Disposition 
 
Aktivitetsplanen bör utformas som en tabell: 
 
Målgrupp 
 

Aktivitet 
 

Tid 
 

Ansvarig 
 

Upp-
följning 

     
     
 
Tabellen kan kompletteras med en kort beskrivande text. 
 
Målgrupp 

Integrationsarbetet riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och poj-
kar som flyttar till och folkbokför sig i Strömsunds kommun och till 
kvinnor och män, flickor och pojkar som söker uppehållsrätt oavsett 
varifrån de kommer. Aktiviteterna ska rikta sig både till unga och äldre.  
 
I Strömsunds kommun finns asylsökande som inte är folkbokförda i 
kommunen men de kan omfattas av insatser som förbereder en bosätt-
ning i kommunen. Asylsökande barn har ingen skolplikt men har rätt 
att gå i skolan.  
 
De som folkbokför sig i Strömsunds kommun kan delas in i tre grupper: 

• Inrikes inflyttade – personer som kommer från en annan svensk 
kommun 

• Migranter - personer som lämnat sitt hemland och befinner sig i ett 
annat land, antingen tillfälligt eller permanent 

• Kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd – personer el-
ler anhöriga till personer som fått uppehållstillstånd på grund av 
förföljelse, annat skyddsbehov eller av ömmande skäl 

 
Föreningslivet, ideella sektorn, studieförbunden, företag och privatper-
soner är också viktiga målgrupper i kommunens inflyttnings- och in-
tegrationsarbete. Dessa grupper spelar en stor roll för att underlätta in-
tegrationen för de som flyttar till och folkbokför sig i kommunen. 
 
Aktiviteter 

Aktiviteterna består av  

• direkta insatser i den service som kommunen tillhandahåller för de 
som är intresserade av att flytta till Strömsunds kommun och för de 
som har folkbokfört sig i kommunen och  

• indirekta åtgärder för att stimulera civilsamhället att engagera sig. 
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Kommunens direkta insatser kan till exempel genomföras i tre steg till 
de som nyligen folkbokfört sig i kommunen. 

1. Insatser som riktar sig till alla kvinnor och män, flickor och pojkar 
2. Insatser som riktar sig till enbart migranter och kommunplacerade 

med uppehållstillstånd 
3. Insatser som riktar sig till enbart kommunplacerade med uppe-

hållstillstånd 
 
Aktiviteter gällande kommunen som arbetsgivare tas in i det personal-
politiska programmet, som ska revideras under 2014. 
 
Exempel på aktiviteter som kan ingå i en handlingsplan 

• Information som riktar sig till fritidshusägare, campinggäster och 
andra turister 

• Kompetensutveckling för egen personal, t ex i att använda tolk 
• Inventering av personalens kunskaper, erfarenheter, utvecklings-

områden kopplade till medborgarnas behov ur ett integrationsper-
spektiv 

• Riktad information för elever på SFI om förvaltningens verksamhet 
• Prioritera nyanlända vid mottagning av praktikanter 
• Delta i handledarinformationer för mottagning av praktikanter 
• Översättning av material, skyltning, information till aktuella språk 

 
Tid 

När aktiviteten ska genomföras. 
 
Ansvarig 

Vem som ansvarar för att aktiviteten genomförs. 
 
Uppföljning 

När aktiviteten ska följas upp.  
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Avgift för kopior av allmänna handlingar 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Vilka ska betala? 
3. Vad kostar det? 
 
1. Bakgrund 

Den som önskar få ta del av en allmän handling har rätt att, mot en 
fastställd avgift, få avskrifter eller kopior av handlingen. Denna rättig-
het finns inskriven i tryckfrihetsförordningen. 

 
Strömsunds kommun har beslutat vilka avgifter som ska tas ut för ko-
pior och avskrifter av allmänna handlingar som förvaras hos kommu-
nen. 
 
2. Vilka ska betala? 

Den som direkt berörs av ett ärende som innebär kommunal verksam-
hets- och myndighetsutövning behöver inte betala för sina kopior 
och/eller avskrifter. 
 
Alla andra ska betala för kopior av allmänna handlingar.  
 
Begärda handlingar skickas i första hand i digitalt format. Handlingar 
som kommunen har lagrade digitalt och enkelt kan skickas till motta-
garen med e-post levereras utan kostnad.  
 
Den kvinna eller man som lämnar ut kopior, som ska betalas, ansvarar 
för att receptionen får ett underlag för faktura. 
 
3. Vad kostar det? 

Papperskopior av allmänna handlingar (momsfritt) 
 
A3- och A4- format 
 
1–9 sidor:  ingen kostnad 

10 sidor:  50 kronor 

Fler än 10 sidor:  50 kronor samt 2 kronor per sida för sidor utöver 10 
stycken 
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För bestyrkta kopior tillkommer en kostnad på 2 kronor per bestyrkt 
sida från och med 10:e sidan. 
 
Kostnad tas ut för porto och eventuell postförskottsavgift.  
 
 
Kopior av audio- och/eller visuella upptagningar (momsfritt) 
 
Kommunens kostnad för kopiering inklusive porto- och fraktkostnader 
och eventuell postförskottsavgift. 
 
 
Avskrift av handling, utskrift av ljudupptagning (momsfritt) 
 
Avgift tas ut med 125 kronor per påbörjade 15 minuter.  
 
Kostnad tas ut för porto och eventuell postförskottsavgift.  
 
För bestyrkta avskrifter tillkommer en kostnad på 2 kronor per bestyrkt 
sida.   
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Riktlinjer för telefoni 

Innehållsförteckning 
1. Syfte 
2. Giltighet 
3. Ansvar 
4. Inköp 
5. Teknisk utrustning 
6. Hantering av utrustning/telefoni 
7. Frånvaro 
 

1. Syfte 

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en bra service för allmän-
heten, kunder och medarbetare. 

2. Giltighet 

Dessa riktlinjer gäller för alla som har telefoner som tillhandahålls av 
Strömsunds kommun och av de kommunala bolag som använder kom-
munens tjänster för telefoni. 

3. Ansvar 
 

 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar om och ansvarar för dessa riktlinjer. 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ansvarar för att: 

• Informera sina medarbetare om dessa riktlinjer och för att medar-
betarna följer dem.  

• Meddela kommunens reception när det sker förändringar i organi-
sationen eller i bemanningen inom den egna enheten. 

• Kostnaderna för telefoni står i proportion till nyttan. 

• Personal finns på plats under meddelade telefontider.  
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Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Kommunens reception tar emot alla samtal till kommunens växel. 
Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens växel-
funktion och för personalen i växeln.  
 
Användare 
 
Alla användare ansvarar för att ha en god telefonkultur med hög ser-
vicenivå. God telefonkultur innebär ett serviceinriktat och profession-
ellt bemötande. Hög servicenivå innebär att alla samtal blir besva-
rade. 
 
Alla anställda är skyldiga att följa dessa riktlinjer samt be om stöd 
från sin chef/ledare om innehållet eller tolkningen av riktlinjerna är 
oklart.  
 
Alla anställda ansvarar för att den egna telefonanknytningen är kor-
rekt hänvisad om han/hon inte kan ta emot samtal. 

4. Inköp 
 
Nya abonnemang, telefoner och kringutrustning ska beställas via kom-
munens reception. En förteckning över standardutrustning finns på 
intranätet. 

Berörd förvaltnings-/avdelningschef ska godkänna beställningen. 
Beställd utrustning debiteras beställaren. 

5. Teknisk utrustning 
 
Telefonilösning 

Vilken telefonilösning anställda ska få tillgång till ska styras av de be- 
hov och förutsättningar som finns. Förvaltnings-/avdelningschefen 
och kommunens reception väjer lösning i samråd med varandra. 
 
Val av teknik, såsom fast telefon, mobila anknytningar, IP-telefon el-
ler trådlös telefon ska alltid göras med utgångspunkt från behov 
och bedömd effekt. 
 
Mobiltelefoni 
 
Mobiltelefoner är ett arbetsverktyg för ökad effektivisering, säkerhet 
och tillgänglighet. Användning av mobiltelefon i tjänsten ska vara be-
fogat utifrån arbetsuppgifter. 
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Förvaltnings-/avdelningschefen beslutar om mobiltelefon i tjänsten, 
och omfattning av abonnemanget. Med omfattning av abonnemanget 
menas tilläggstjänster såsom e-post, internet och GPS. 
 
För innehavare av mobiltelefon i tjänsten gäller: 

• Medflyttning från fast telefon till mobiltelefon ska undvikas ef-
tersom det medför höga kostnader. 

• Mobilsvar med personligt meddelande ska aktiveras. 
• Vid stöld eller annan förlust ska telefonen omedelbart spärras. 

6. Hantering av utrustning/telefoni 

Telefoner och telefonabonnemang är arbetsredskap för att underlätta 
det dagliga arbetet. Utrustning som kommunen och kommunala bo-
lag tillhandahåller för telefoni ska, precis som all annan utrustning 
kommunen och bolagen tillhandahåller, hanteras varsamt och enligt 
lagar och förordningar. 
 
Det är inte tillåtet för användare att låta kommunen/bolaget betala pri-
vata samtal. Om kommunens mobiltelefon används för privata samtal 
ska ett prefix användas före telefonnumret. Hemadressen eller annan 
adress för fakturering av privata samtal ska meddelas till kommunens 
reception. 

7. Frånvaro 

Anställda ska meddela frånvaro från arbetsplatsen enligt något av föl-
jande alternativ: 

• Anknytningen stängs av och hänvisas via växelns hänvisnings-
system Trio eller direkt på telefonen. 

• Anknytningen hänvisas till kollega. 

• Anknytningen vidarekopplas till röstbrevlåda (fast telefoni). 
 
Telefonen får i undantagsfall vidarekopplas till en mobiltelefon. Om 
det finns ett återkommande behov av vidarekoppling till en mobilte-
lefon bör en mobil anknytning övervägas. 
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Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö 

Innehållsförteckning 
 
1. Trafiksäker arbetsmiljö 
2. Användande av fordon i tjänsten 

2.1 Mobiltelefon 
2.2 Planera din körning 
2.3 Använd cykelhjälm 

3. Krav på upphandling av personbil/lätt lastbil 
3.1 Detta ska kunna erbjudas vid behov 
3.2 Utrustning som verksamheten ska se till finns i bilen 
3.3 Vad gäller för hyrbil? 
3.4 Privat bil i tjänsten 

4. Utbildning 
5. Tillämpning 
6. Uppföljning 
7. Genomförandeperiod 
 
 
1. Trafiksäker arbetsmiljö 

I Strömsunds kommun har vi många medarbetare som framför fordon i 
tjänsten. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för att alla anställda 
kvinnor och män har en säker arbetsmiljö och för att risker i trafiken så 
långt som möjligt förebyggs. Kommunen har därför tagit fram riktlinjer 
för trafiksäkerheten. 
 
2. Användande av fordon i tjänsten 

Du som framför ett fordon i tjänsten ska alltid följa gällande hastighets- 
begränsningar och övriga trafikregler: 

• använda bilbälte, oavsett vilken typ av fordon som framförs 

• vara nykter och drogfri. Har du någon medicin som kan äventyra 
trafiksäkerheten ska du underrätta din närmaste chef om detta. 

• ha giltigt körkort med den behörighet som krävs. 

• anpassa hastigheten efter väglag och trafikrytm 

• vara utvilad och ta paus i tillräcklig utsträckning



 
 

 
Titel: Riktlinjer för trafiksäker arbetsmiljö  

 2 (4) 
 

Id nr:  0:37   
   
 

• kontrollera bilen före, under och efter körning och omedelbart rap-
portera eventuella brister till den som är fordonsansvarig 

• se till att last på fordon eller släpvagn är säkert förankrad 

• rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till din närm-
aste chef 

 
2.1 Mobiltelefon 

Som förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt 
sätt, därför får du inte använda utrustning som påverkar körningen på 
ett trafikfarligt sätt. Om du måste använda mobiltelefon under färd för 
samtal ska du använda headset eller handsfree alternativt stanna bilen 
under samtalet. Tänk på att allt som tar blick och tanke från trafiken, 
om det så bara rör sig om någon enstaka sekund, inverkar negativt på 
körningen. Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder 
hinner du rulla 22 meter helt utan kontroll. (källa trafikverket) 
 
2.2 Planera din körning 

Våra transporter planeras alltid så att vi inte bryter mot gällande lag- 
stiftning. Du som kör tar också hänsyn till andra faktorer som påverkar 
tidsplanering och vägval, exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkör- 
ning och dålig väderlek. Du utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att 
det kan leda till att du bryter mot gällande lagstiftning och/eller kom- 
munens policy. 
 
2.3 Använd cykelhjälm 

Om du använder cykel eller elcykel i tjänsten ska cykelhjälm användas. 
 
3. Krav på upphandlade personbilar/lätta lastbilar 

Kommunens bilar ska uppfylla följande krav: 

• Uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning 
enligt Euro NCAP (Avseende krockskydd personbil, whiplashs) 

• Trepunktsbälte på minst fyra platser (endast fram för lätt lastbil) 
• I höjdled ställbara bältesinfästningar fram 
• Nackskydd fram och bak (endast fram för lätt lastbil) 
• ABS-bromsar 
• Antisladdsystem 
• Yttertemperaturmätare 
• Manuell växellåda 
• Motorvärmare 
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• Eluppvärmda ytterbackspeglar 
• Uttag för kupévärmare 
• Fjärrstyrt centrallås 
• Fem dörrar 
• Airbag på förarplats och passagerarplats fram 
• Två fast monterade extraljus, ljusstyrka motsvarande minst 

1 000 lumen 

• AC eller liknande 
• Fullstort reservhjul 
• Fällbart och delat ryggstöd 
• Ställbar ratt 
• Höj- och sänkbar förarstol 
• Ljudanläggning 
• Varningstriangel 
 
3.1 Detta ska kunna erbjudas vid behov 

• Fordon med mer än 15 cm markfrigång 
• Fordon med fyrhjulsdrift 
• Alkolås 
• Bränslevärmare 
• Automatlåda 
• Antispinn 
• Dragkrok 
• Backvarningssystem 
• Satelittelefon 
Strömsunds kommun uppdaterar upphandlingskraven när behov 
av detta uppstår i samverkan med kommunens verksamheter. 

3.2 Utrustning som verksamheten ska se till att finnas i bilen 

• Körjournal 
• Blankett skadeanmälan 
• Skötselråd för bilen 
• Förstahjälpen utrustning 
• Varselväst 
• Isskrapa 
• Sopborste 
• Ficklampa 
• Filt 
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3.3 Vad gäller för hyrbil? 

De bilar kommunen hyr uppfyller i huvudsak samtliga punkter för 
upphandlade fordon. 
 
3.4 Privat bil i tjänsten 

Enligt kommunens resepolicy ska användande av egen bil i tjänsten 
sanktioneras av chef. För att få använda privat bil i tjänsten ska kraven i 
huvudsak för upphandlade fordon vara uppfyllda. 
 
4. Utbildning 

Vid behov erbjuder arbetsgivaren utbildning i att framföra fordon i halt 
väglag, ekonomisk körning eller annan utbildning som du som chef an- 
ser vara nödvändig för trafiksäker körning. 
 
5. Tillämpning 

Riktlinjerna för trafiksäkerhet gås igenom och följs upp på arbetsplats- 
träff minst en gång per år samt vid introduktion av nyanställda. 
 
6. Uppföljning 

Strömsunds kommun ska regelbundet följa upp riktlinjen för trafiksä- 
kerhet och uppdatera den vid behov i samverkan med kommunens 
verksamheter. 
 
Strömsunds kommun följer kontinuerligt upp skador och tillbud som 
inträffat i trafiken i samverkan/skyddskommitté. 
 
7. Genomförandeperiod 

Riktlinjerna ska följas vid varje ny upphandling av personbilar och lätta 
lastbilar. Fordon som byts ut ska minst uppfylla kraven i dessa riktlin-
jer. 
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Kränkande särbehandling 

1. Nolltolerans för kränkande särbehandling  
 1.1 Vad är kränkande särbehandling? 
 1.2 Vissa beteenden är alltid kränkande 
 1.3 Sättet att förmedla kan vara kränkande 
 1.4 Typiska situationer med risk för att kränkningar kan uppstå 
 1.5 Chefs ansvar att förebygga att kränkande särbehandling 
 uppstår 
 1.6 Att kränka någon hanteras som misskötsel 
2. Hantering av kränkande särbehandling - rutin 
 2.1 Arbetsgivaren måste alltid utreda  
 2.2 Vart vänder du dig om du anser att du är kränkt? 
 2.3 KLF/Personal ska omedelbart kontaktas av chefen 
3. Utredningen ska inledas skyndsamt 
 3.1 Utredningen ska göras skyndsamt av oberoende part 
 3.2 Utredningen ska vara grundlig och objektiv 
 3.3 Utredningen är konfidentiell 
 3.4 Utredaren håller en strikt metod 
 3.5 Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser 
 
1. Nolltolerans för kränkande särbehandling 

Arbetsgivaren accepterar inte någon form av kränkande särbehandling 
eller mobbing i någon av kommunens verksamheter. 
 
Du som chef eller i funktionen där du arbetsleder kvinnor och män har 
ett särskilt ansvar att förebygga, uppmärksamma och åtgärda risker för 
kränkning samt för att hantera kränkande särbehandling. Ingen an-
ställd ska bli kränkt eller illa behandlad på grund av kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

 
1.1 Vad är kränkande särbehandling? 

Kränkande särbehandling är en handling som riktas mot en eller flera 
medarbetare och chefer på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa 
eller utanförskap. Kränkande särbehandling handlar om det sätt som 
någon medarbetare eller chef har blivit bemött.  
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1.2 Vissa beteenden är alltid kränkande 

Våld och hot är i alla situationer en kränkning av den medmänniska som 
utsätts för våldet eller hotet.  Beteenden som hot och våld samt trakasse-
rier, och sexuella trakasserier, accepteras inte på kommunens arbetsplat-
ser. En kränkning av någons värdighet kan vara laglig grund för avsked om 
kränkningen går bevisa. 
 
Exempel:  
• En man omfamnade en kvinna i personalmatsalen och kysste henne mot hennes 

vilja. Det kunde bevisas att detta skett mot kvinnans vilja och att mannen ge-
nom detta påtagligt kränkt kvinnans värdighet och kroppsliga integritet. Lag-
lig grund för avsked förelåg.(Arbetsdomstolen, AD, dom 2014 nr 90.) 

• En man trakasserade flera kvinnliga kollegor sexuellt vid flera tillfällen. Bete-
endet fortsatte trots att kvinnorna sade ifrån och mannen fått en varning av 
arbetsgivaren. Mannen avskedades. AD konstaterar att det kunde bevisas att 
mannen gjort sig skyldig till ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur och 
att det var laglig grund för avsked. (AD dom 2013 nr 12) 

• En arbetstagare gjorde ett utfall mot sin chef som för att ”skalla” honom. Även 
om utfallet bara gjordes i syfte att skrämma ansåg domstolen att det är ett oac-
ceptabelt agerande på en svensk arbetsplats. Laglig grund för avsked förelåg. 
(AD dom 2010 nr 37) 

 
1.3 Sättet att förmedla något kan vara kränkande 

I vissa situationer kan sättet att förmedla något göra att situationen blir 
kränkande.  Det kan handla om hur någon blir tilltalad eller i vilket sam-
manhang det görs.  Särskilt i situationer där medarbetaren har sagt ifrån 
kan ett fortsatt beteende vara en kränkning av hans eller hennes värdig-
het. Det kan vara olika former av nedsättande tilltal, förtal, undanhållande 
av information, osynliggörande, förolämpningar, utfrysning med mera.  

 
Exempel: 
• Du kallar din arbetskamrat/kollega för plutten. Han säger ifrån att han inte 

vill att du kallar honom för detta. Men du tycker att det spelar väl ingen roll 
och fortsätter att kalla honom för plutten. Då kan det fortsatta beteendet bli 
kränkande. 

• Att du som chef har ett samtal med en medarbetare om att han eller hon gör ett 
dåligt arbete är i sig inte kränkande även om medarbetaren blir ledsen och upp-
rörd av att bli ifrågasatt. Men om du skriker ut detta inför alla medarbetare 
kan sättet att göra det innebära att det blir kränkande. 

• En chef kallade en anställd kvinna med östeuropeiskt ursprung för ”östflick-
an”. Den anställda kvinnan sade ifrån att hon inte ville bli kallad för det. Trots 
detta fortsatte hennes chef att göra det. AD konstaterade att chefens fortsatta 
agerande var kränkande och att kvinnan blivit trakasserad på grund av etnici-
tet.(AD dom 2011 nr 13) 
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• Två arbetstagare fick en julhälsning från sin chef föreställande en jultomte med 

erektion. Arbetstagarna markerade att de kände sig kränkta av handlingen. 
Trots detta upprepades julhälsningen nästföljande år. AD konstaterade att che-
fens handling var kränkande och att de blivit sexuellt trakasserade. (AD dom 
2011 nr 13) 

 
1.4 Typiska situationer med risk för att kränkningar kan uppstå 

Arbetsmiljöverket framhåller i föreskriften Organisatorisk och social ar-
betsmiljö (AFS 2015:4) några typiska förhållanden som du som chef måste 
vara särskilt uppmärksam på och där det finns risk för att det uppkommer 
kränkande särbehandling. Det handlar om: 
• Konflikter på arbetsplatsen 
• Hög arbetsbelastning 
• Konsekvenser av förändringar i verksamheten 
 
1.5 Chefs ansvar att förebygga kränkande särbehandling  

Du som chef ska göra allt du kan för att motverka att arbetsmiljön på ar-
betsplatsen ger upphov till kränkande särbehandling. Det handlar bland 
annat om att ha ett bra samtalsklimat där alla är delaktiga i det som sker 
på arbetsplatsen. Här är det viktigt att gemensamt och kontinuerligt, på 
till exempel arbetsplatsträffar diskutera förhållningssätt, bemötande, upp-
trädande, attityder och respekt. Alla ska behandlas likvärdigt för att und-
vika att någon blir diskriminerad. Det är bra om arbetsgruppen kommer 
överens om vilket förhållningssätt som gäller på arbetsplatsen, skriftligt, 
och att detta följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar samt informeras 
om vid introduktion av nyanställda och praktikanter. Chef ansvarar för att 
säkerställa och följa upp att alla på arbetsplatsen har förstått vad arbets-
gruppen tillsammans med chef kommit överens om. 

 
1.6 1.6 Att kränka någon hanteras som misskötsel 

Att utsätta någon för kränkande särbehandling betraktas som och ska han-
teras som misskötsel. När du som chef får kännedom om att någon upple-
ver sig vara kränkt ska du agera omedelbart och kontakta KLF/personal 
för utredning och stöd för fortsatt arbetsrättslig hantering. Det är viktigt 
att den som kränker får veta att hans eller hennes beteende inte är accep-
tabelt. OBS! att den som kränker kan ges arbetsrättsliga disciplinåtgärder 
som till exempel medvetandegörande samtal, varning, förflyttning, av-
stängning, uppsägning eller avsked beroende på vad utredningen visar 
på.  
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2. Hantering av kränkande särbehandling - rutin 

2.1 Arbetsgivaren måste alltid utreda  

Om en medarbetare eller chef upplever sig vara kränkt så upplever han el-
ler hon det. Det innebär inte för den skull att den upplevda kränkningen 
är att betrakta som kränkande särbehandling. För att avgöra detta måste 
arbetsgivaren omedelbart inleda utredning om det går styrka att det finns 
fog för den upplevda kränkningen.  

 
2.2 Vart vänder du dig om du anser att du är kränkt? 

Om du upplever att du är kränkt ska du vända dig till din chef i första hand. 
Är din närmaste chef del i det som händer eller om han eller hon inte går 
nå, vänd dig till nästa chef i chefslinjen. Är du fackligt ansluten kan du få 
stöd av din fackliga företrädare i detta.  

 
2.3 KLF/Personal ska omedelbart kontaktas av chefen 
Den chef som tar emot anmälan om kränkning ska omedelbart vända sig till 
KLF/Personal för fortsatt utredning och stöd för eventuella arbetsrättsliga 
åtgärder. Får du som chef kännedom om eller misstanke om kränkning – 
kontakta KLF/Personal för stöd i fortsatt hantering. KLF/Personal bestäl-
ler utredning. Är den anställde fackligt ansluten informeras berörd facklig 
organisation. 

 
3. Utredningen ska inledas skyndsamt 

3.1 Utredningen ska göras skyndsamt av oberoende part 

Utredningen ska inledas omedelbart och vara genomförd inom 14 dagar. 
Utredningen ska göras av en oberoende part som har kompetens för att 
utreda händelsen. Det kan vara genom företagshälsovården eller annan 
oberoende utredare som arbetsgivaren anlitar.  Det är anmälande chef 
som ansvarar för att ge information om situationen till de som ska utreda.  

 
3.2 Utredningen ska vara grundlig och objektiv 

Anmälan om kränkning ska utredas grundligt och objektivt. Utredaren 
ska höra inblandade personer var för sig. Om kollegor/arbetskamrater vill 
vittna pratar utredaren även med dem. Det kan leda till att inblandade 
personer kan behöva höras igen. Skulle behov av tolk finnas måste han el-
ler hon vara opartisk och oberoende i förhållande till den som hörs.  
 
3.3 Utredningen är konfidentiell 

Utredningen ska vara konfidentiell, men den är inte anonym. Allt som 
personerna säger om varandra måste den andre få möjlighet att uttala sig 
om. Allt dokumenteras och utredaren skriver en rapport. Står ord mot ord 
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ska detta framgå i utredningen. De berörda personerna garanteras full till-
gång till rapporten. 

 
3.4 Utredaren håller en strikt metod 

Utredaren måste hålla sig strikt till metoden, jämföra med fakta, värdera 
och sammanfatta. Ligger det som medarbetaren utsatts för inom ramen för 
vad någon på en arbetsplats får tåla eller är det frågan om kränkande sär-
behandling?  
 
3.5 Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser 

Arbetsgivaren bedömer självständigt utredarens slutsatser och ska utifrån 
dessa ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta ligger i ar-
betsgivarens arbetsledningsansvar. Är den anställde fackligt organiserad 
informeras berörd facklig organisation. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Strömsunds kommun 
 
Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen 
(1993:1617). Strömsunds kommun föreskriver, med stöd av 1 § i förord-
ningen 1993:1632, följande kompletterande lokala ordningsföreskrifter. 

 
Innehållsförteckning   
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 – 4 §§ 
Lastning av varor m.m. 5 § 
Schaktning, grävning m.m. 6 § 
Störande buller 7 § 
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 8 § 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 9-10 §§ 
Containrar och andra skrymmande anordningar 11 § 
Markiser, flaggor och skyltar 12 § 
Affischering  13 § 
Högtalarutsändning 14 § 
Förtäring av alkohol 15 § 
Ambulerande försäljning 16 § 
Camping  17 § 
Hundar  18 – 20 §§ 
Motionsspår och vandringsleder 21 § 
Avgift för att använda offentlig plats 22 § 
Dispens  23 § 
Överträdelse av lokal föreskrift 24 § 
 
Bilagor 
1. Platser/anläggningar som ska jämställas med offentlig plats, 3 §  
2. Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring, 15 § 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentliga platser finns i 3 kap ordningslagen. 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Strömsunds kommun ska upprätt-
hållas. 
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§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 – 4 i ordningslagen om inte 
annat anges, det vill säga: 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovi-
sas som allmän plats och har upplåtits för sitt ändamål, 

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn-
verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgäng-
liga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande an-
vänds för allmän trafik. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även av 
kommunfullmäktige fastställda ”Lokala ordningsföreskrifter för torg-
handel”, Id nr 2:2. 

 
§ 3 

Samtliga lekplatser, skolgårdar, förskolor, motions- och skidspår samt 
begravningsplatser och kyrkogårdar i kommunen förtecknade i bilaga 1 
ska jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 3 kap ordnings-
lagen och dessa föreskrifter. 

 
§ 4 

Kommunen bör få tillfälle att yttra sig innan polismyndigheten fattar 
beslut om tillstånd enligt 7 § (störande buller), 8 § första stycket (fyr-
verkerier och pyrotekniska varor), 9 - 10 §§ (sprängning och skjutning 
med eldvapen), 13 § första stycket (affischering), 14 § (högtalarutsänd-
ning) och 16 § första stycket (ambulerande försäljning).  

 
§ 5 Lastning av varor m.m. 

Den som ansvarar för lastning, transport, lossning och annan hantering 
av gods ska göra vad som behövs för att undvika att allmänheten ut-
sätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
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§ 6 Schaktning, grävning m.m. 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 
 
§ 7 Störande buller 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för arbete som kan orsaka stö-
rande buller för personer på offentliga platser. 
 
§ 8 Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 

Har upphävts genom Länsstyrelsens beslut den 30 september 2015. 
 
Enligt 7 § OL får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av  
Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, plat-
sens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på el-
ler någon beaktningsvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 

§ 9  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning 
med eldvapen.  
 
§ 10 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av luftvapen, 
fjädervapen, paintballvapen, pilbågar, slangbellor och likande vapen på 
offentlig plats enligt 2 - 3 §§ dessa ordningsföreskrifter. Tillstånd be-
hövs inte för att använda dessa vapen på en särskild skjutbana inom de-
taljplanelagt område.   

 
§ 11 Containrar och andra skrymmande anordningar 

Ägaren till eller den som använder en container eller annan skrym-
mande anordning, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig 
att märka den tydligt med ägarens/användarens namn, adress och tele-
fonnummer. 
 
§ 12 Markiser, flaggor och skyltar 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
trottoar, gångbana eller annat promenadstråk på lägre höjd än 2,20 me-
ter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
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§ 13 Affischering 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för att sätta upp affischer, an-
nonser eller andra anslag på husväggar, staket, stolpar eller liknande 
som vetter mot en offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för affischering. En nä-
ringsidkare behöver inte tillstånd för att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser hans eller hennes rörelse på den byggnad 
där verksamheten finns. 
 
§ 14 Högtalarutsändning 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för information, reklam, propa-
ganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser genom högtalare eller liknande. 
 
§ 15 Förtäring av alkohol 

Drycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent får inte 
förtäras på offentliga platser inom markerade områden i tätorterna 
Backe, Hammerdal, Hoting, Gäddede, Rossön och Strömsund enligt bi-
laga 2. 
 
Förbudet gäller även på lekplatser, skolgårdar, vid förskolor, på be-
gravningsplatser och kyrkogårdar förtecknade i bilaga 1. 
 
§ 16 Ambulerande försäljning 

Tillstånd från polismyndighet krävs för ambulerande försäljning på of-
fentlig plats av andra varor än tryckta skrifter samt välgörenhets- och 
demonstrationsmärken. 

Med ambulerande försäljning menas gatuförsäljning som i obetydlig 
omfattning tar offentlig plats i anspråk och som därför inte kräver till-
stånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen. 
 
§ 17 Camping 

Camping får inte ske på offentliga platser annat än på särskild iord-
ningställd campingplats. 
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Hundar 
 

§ 18  

Det som sägs i 19 – 20 §§ gäller  inte för servicehund för funktionsned-
satt eller för polishund i tjänst. 

§ 19  

Den som äger eller vårdar en hund är skyldig att  

• se till att hunden inte vistas på lekplatser förtecknade i bilaga 1, 

• se till att hunden hålls kopplad på samtliga offentliga platser enligt 
 2 – 3 §§.  

 
§ 20  

Föroreningar efter hundar ska omedelbart plockas upp inom tätorter 
och längs markerade motions- och skidspår.  

  

§ 21  Motionsspår och vandringsleder 

Hästar får inte vistas i anlagda motions- och skidspår förtecknade i bi-
laga 1.  

I preparerade skidspår förtecknade i bilaga 1, får endast skidåkning fö-
rekomma. 
  
§ 22 Avgift för att använda offentlig plats 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats 
enligt 2 – 3 §§ om platsen förvaltas av kommunen. Avgiften beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
§ 23 Dispens 

Kommunstyrelsen har rätt att medge tillfälligt avsteg från dess föreskif-
ter om det finns särskilda skäl för det. 
 

§ 24 Överträdelse av lokal föreskrift 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5 – 12 §§, 
13 § första stycket, 14 – 15 §§, 16 § första stycket, 17 – 21 §§ kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns dessutom bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 
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Bilaga 1 
 
Platser/anläggningar som ska jämställas med offentlig plats enligt 3 § 
 
Lekplatser  
• Backe: I Skogsparken och Strandparken 
• Hoting: I folkets hus parken 
• Hammerdal: I Hammarparken och Kusdalsparken 
• Strömsund: I Bergeparken, Björnparken, Gullviveparken,  

Höganäsparken, Montörparken, Tingshusparken och Utterparken. 
På Torget. 

 
Skolgårdar  
• Backe: Fjällsjöskolan och Centralskolan 
• Gäddede: Frostviksskolan 
• Hammerdal: Grevåkerskolan med grusplanen mot sjön. 
• Hoting: Centralskolan (inom staketet) 
• Kyrktåsjö: Kyrktåsjö skola 
• Strömsund: Skolgårdar inom markerat område enligt bilaga 2 och 

Bredgårds skola 
 
Förskolor 
• Samtliga förskolor i kommunal regi 
 
Motions- och skidspår 
• Backe: 2,5 km elljusspår. 
• Fyrås: 2,5 km elljusspår. 
• Gåxsjö: 2,5 km elljusspår. 
• Gäddede: 2,5 km elljusspår. 5 km dagspår 
• Hammerdal, Fyråbadet: 2 km och 2,5 km elljusspår. 5 km och 10 km 

dagspår. 
• Hoting: 1 km, 2,5 km, 4 km och 5 km elljusspår. 10 km dagspår. 
• Jormvattnet: 2 km elljusspår. 
• Norråker: 2,5 km elljusspår. 5 km dagspår. 
• Rossön: 2,5 km elljusspår. 5 km och 10 km dagspår. 
• Strömsund, Näsviken: 2,5 km dagspår. 
• Strömsund, Rotnäset: 2,5 km elljusspår. 
• Strömsund, Skidstugan: 1 km, 2,5 km, 3 km och 4 km elljusspår. 5 

km och 7,5 km dagspår 
• Tåsjö östra by: 2,5 km elljusspår 
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Begravningsplatser och kyrkogårdar 
Vid: 
Alanäs kyrka 
Bodums kyrka i Rossön 
Fjällsjö kyrka i Backe 
Gåxsjö kyrka 
Gäddede kyrka 
Hammerdals kyrka 
Ströms kyrka i Strömsund  
Tåsjö kyrka 
Ankarede, Sjoutnäsets och Vikens kapell i Frostvikens församling 
 
Dessutom:  
Gamla kyrkogården i Tåsjö 
Gamla och nya kyrkogårdarna i Strömsund 
 



Hammerdal

Backe

Rossön Strömsund

Hoting

Gäddede

Bilaga 2
Kartor över områden med förbud mot alkoholförtäring enligt § 15

Upprättad 2015-08-10
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Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Ansvar och uppgiftsfördelning 
3. Systematiskt brandskyddsarbete 
4. Regler och rutiner 
5. Information, utbildning och övning 
6. Brandskyddsrond och uppföljning 
7. Rutiner i händelse av brand/larm 
 
1. Bakgrund 

Det totala brandskyddet för en byggnad utgörs av byggnadstekniskt 
och organisatoriskt brandskydd. 
 
Fastighetsägaren har ansvar för det byggnadstekniska brandskyddet, 
inklusive dokumentation, kontroll, drift och underhåll. Brandceller, 
brandsektioneringar, brandgasventilation, automatiska släcksystem och 
brandlarm är skyddssystem som ingår i det byggnadstekniska brand-
skyddet. I fastighetsägarens ansvar ingår även annan släckutrustning 
och utrymningsskyltar. Teknik och serviceförvaltningen ansvarar för 
det byggnadstekniska brandskyddet i de fastigheter som kommunen 
äger.  I de fall verksamheten finns i lokaler som ägs av någon annan än 
kommunen regleras ansvaret för brandskyddet i hyresavtalet. 
 
Respektive verksamhetsutövare har ansvar för sitt organisatoriska 
brandskyddsarbete. Inom Strömsunds kommun benämns detta arbete 
systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och utförs inom ramen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
 
2. Ansvar och uppgiftsfördelning  

Kommunstyrelsen har på kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för att 
leda, samordna och följa upp kommunens systematiska arbetsmiljöar-
bete. I och med det har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för det 
systematiska brandskyddsarbetet. 
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Det systematiska brandskyddsarbetet är en del i det systematiska ar-
betsmiljöarbetet, vilket innebär att det följs upp i samverksanssystemet 
på lokal nivå, på områdesnivå, på förvaltningsnivå och centralt.  
 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet överlämnas brandskyddsuppgifter 
samtidigt med arbetsmiljöuppgifter till personalansvariga chefer. Över-
lämnandet innebär att chefen blir brandskyddsansvarig för sin verk-
samhet. Den chef som åtagit sig brandskyddsansvaret och som inte 
uppfattar sig ha tillräckliga befogenheter och resurser ska vända sig till 
den chef som överlämnat brandskyddsuppgifterna för att få utökade 
befogenheter och resurser. Om detta inte sker ska han/hon återlämna 
brandskyddsuppgiften till närmaste chef. 
 
På varje arbetsplats/avdelning ska det finnas minst ett av brand-
skyddsansvarig utsett brandskyddsombud. Brandskyddsombudet har 
ansvar för att följa upp att brandskyddsronder genomförs och följa upp 
att upptäckta fel och brister åtgärdas. 
 
Alla anställda kvinnor och män har ansvar för att informera brand-
skyddsansvarig om upptäckta fel och brister i brandskyddet. 
 
 
3. Systematiskt brandskyddsarbete 

Det systematiska brandskyddsarbetet består av följande delar: 

• Utformning av regler och rutiner för brandskyddsarbetet i verk-
samheten 

• Information till nyanställda 
• Regelbunden utbildning och övning för anställda kvinnor och män 
• Brandskyddsronder 
• Uppföljning av upptäckta fel och brister 
 
Allt systematiskt brandskyddsarbete ska dokumenteras. 
 
 
4. Regler och rutiner 

Brandskyddsansvarig har ansvaret för att utforma, införa och doku-
mentera regler och rutiner för verksamhetens systematiska brand-
skyddsarbete. 
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5. Information, utbildning och övning 

Brandskyddsansvarig ansvarar för att varje nyanställd kvinna och man 
vid sin introduktion får information om brandskyddsregler inom verk-
samheten, information om utrymningsplaner samt en genomgång av 
lokaler avseende utrymning, brandskydd och släckutrustning. 
 
Brandskyddsansvarig ansvarar för att ha en plan för regelbunden ut-
bildning och övning av all sin personal, att personalen skickas på ut-
bildning samt dokumentation av vem som deltagit i vilken utbild-
ning/övning och när. 
 
Personalavdelningen ansvarar för att organisera utbildningar. 
 
Intervaller för utbildning och övningar 
 
Introduktion för nyanställda och vikarier 
Senast två veckor efter tillträde 
 
Grundläggande brandskyddsutbildning 
Vård- och omsorgspersonal: minst vart tredje år 
Skol-, förskole- och fritidshemspersonal: minst vart fjärde år 
Kontorspersonal (exkl. socialtjänstpersonal): minst vart fjärde år 
Nyckelpersoner (receptionister, vaktmästare):  minst vart annat år 

 
Utrymningsövningar 
Vård- och omsorgsverksamheter: en gång/år 
Skolor och förskolor (inkl. barn och elever) två gånger/år 
Kontorsverksamhet en gång/år 
 
 
6. Brandskyddsrond och uppföljning 

Brandskyddsansvarig ansvarar för att det minst en gång per kvartal 
genomförs en brandskyddsrond och att den dokumenteras. Brand-
skyddsombudet genomför brandskyddsronden och överlämnar däref-
ter en ifylld checklista till brandskyddsansvarig för eventuella åtgärder. 
 
Ronden genomförs enligt en för verksamheten speciellt upprättad 
checklista och anpassad efter byggnadens brandskydd. Checklistan bör 
omfatta: 

• Brandskyddsutrustning och brandredskap 
• Larm 
• Utrymningsvägar och utrymningsskyltar 
• Utrymningsplaner (uppsatta skyltar) 
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Brandskyddsansvarig ansvarar för att åtgärder vidtas. Vid upptäckta 
fel och brister i det byggnadstekniska brandskyddet ska fastighetsäga-
ren kontaktas för åtgärder. 
 
Brandskyddsombudet ansvarar för att bevaka att upptäckt fel och bris-
ter åtgärdas.  
 
 
7. Rutiner i händelse av brand/larm 

Varje larm måste tas på allvar och utrymning ska påbörjas omedelbart. 
 
Återsamling ska ske på utsedd plats. Varje verksamhet ska ha rutiner 
för att kontrollera att alla finns med vid återsamlingen. 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
§ 1   

Föreskrifterna är tillämpliga på följande platser som kommunen upplå-
ter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: 
 
Vattudalstorget i Strömsund   6 platser 
Torget i Backe  1 plats 
Torget i Hoting  2 platser 
Torget i Gäddede  4 platser 
  
Upplåtelse sker av personer som av kommunen har utsetts att ordna 
och bevaka handel på respektive torg. 
 
§ 2 Fördelning av saluplatser 

Vid upplåtelse av saluplats gäller: 
 
• Saluplats fördelas på bestämd tid i den ordning ansökan kommer in, 

dock högst två månader under det aktuella året. 

• Fler än en saluplats kan upplåtas till samma näringsidkare, platserna 
skall då i första hand vara belägna intill varandra. 

• Saluplatsen får inte av näringsidkaren överlåtas till någon annan. 

• Om innehavaren inte vid försäljningstidens början intagit platsen el-
ler gjort en anmälan om att platsen kommer att utnyttjas senare på 
dagen, har den ansvarige för respektive saluplatsområde rätt att 
upplåta platsen till någon annan. 

• Varor och redskap skall hållas inom markerat område och får ej pla-
ceras på de gångar som är avsedda för trafik mellan saluplatserna. 

• Valbodar tillstyrks för en period om högst fyra veckor före aktuellt 
val och skall vara borttagna omedelbart efter valdagen. 

 
§ 3 Tider 

Torghandel får börja klockan 09.00 och sluta 18.00. Innehavaren får inte 
ta platsen i anspråk tidigare än en timme före fastställd tid. 
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Varorna och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försälj-
ningstidens slut. 
 
Fordon får ej uppehålla sig på eller vid saluplats förutom den tid som 
erfordras för av- och pålastning. 
 
Fordon som krävs för att varor ej skall förfaras skall ställas upp inom 
anvisad plats. 
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om sär-
skilda skäl föreligger får teknik- och serviceförvaltningen besluta att 
försäljningen i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas 
ovan eller helt ställas in. 
 
§ 4 Renhållning 

Innehavaren av saluplatsen skall efter försäljningstidens slut samla ihop 
avfall och annat skräp från rörelsen. Innehavaren skall se till att salu-
platsen lämnas ren och snygg. 
 
§ 5 Avgift 

Ideella föreningar, skolklasser och idrottsföreningar inom kommunen 
erlägger ingen avgift. 
 
§ 6 Anvisning av saluplatser 

Saluplats anvisas i samband med att ansökan beviljas.  
 
Upplåtelsen sker av teknik- och serviceförvaltningen. 
    
Taxan är baserad på konsumentsprisindex (total index) 301,11 för okto-
ber 2009. Index regleras en gång per år. 
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Upphandlingspolicy 

Innehållsförteckning 
1. Syfte 
2. Principer 
3. Affärsetik 
4. Gemensam upphandling 
5. Hänsyn till små och medelstora företag 
6. Avtalstrohet 
7. Direktupphandling 
8. Produktprofil 
9. Miljökrav 
10. Sociala och etiska krav 
 
1. Syfte 

Denna upphandlingspolicy gäller för de kommuner i Jämtlands län 
som beslutat samarbeta inom ramen för gemensam nämnd för upp-
handlingssamverkan. Upphandling definieras som köp, leasing, hyra 
eller hyrköp av varor, tjänster och entreprenader. Denna policy omfat-
tar även direktupphandling. 
 
Syftet med policyn är att 

• säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvali-
tet till lägsta kostnad och med högt miljömedvetande 

• tydliggöra och ge vägledning för kommunernas upphandling 

• långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthål-
lighet och väl fungerande konkurrens 

• säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning 

• underlätta för små och medelstora företag att uppträda som leveran-
törer 

 
Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och tjänstemän ska 
agera i upphandlingsfrågor. Till sitt förfogande har kommunerna ett 
upphandlingskontor. 
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2. Principer 

Kommunerna ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 
Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande 
och proportionalitet iakttas. De leverantörer och entreprenörer som an-
litas förutsätts följa all för uppdraget relevant lagstiftning. 
 
3. Affärsetik 

Utöver ovan nämnda principer innefattar affärsetik även ett i övrigt 
etiskt agerande. Leverantörer är viktiga partners och ska känna trygg-
het i relationen med kommunerna. 
 
• Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon leverantör 

gynnas eller missgynnas. 

• Förtroendevalda och tjänstemän ska inte ha personliga intressen hos 
leverantörer (jäv) som kan påverka upphandlingen. 

• Vid besök hos leverantörer, eller vid gemensamma resor, ska egna 
rese- och logikostnader alltid betalas av kommunerna. 

• Alla former av gåvor och tjänster från befintliga och potentiella leve-
rantörer ska undvikas. 

• Leverantörer ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt 
som det inte finns befogenheter eller laglig möjlighet att uppfylla. 

• Genom ett agerande i enlighet med denna policy främjas en god af-
färsetik, vilket i sin tur gör kommunerna till trovärdiga aktörer på 
både den offentliga och privata marknaden. 

 

4. Gemensam upphandling 

Gemensam upphandling är av strategisk betydelse för kommunerna 
som helhet för att uppnå bästa möjliga affärsvillkor samt att aktivt på-
verka kvalitet och miljö. Dessutom minimeras kommunernas administ-
rativa kostnader för upphandlingsarbetet. 
 
Gemensamma avtal omfattar i regel samtliga kommuners volymer. I 
normalfallet är dessa avtalsvillkor för helheten fördelaktigare än vad 
enskild kommun kan uppnå genom separat upphandling. 
 
Gemensam upphandling ska ske inom de områden där det finns ge-
mensamma intressen. För kommunerna gäller följande: 
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• Upphandlingskontoret informerar om vilka områden som kommer 

att upphandlas gemensamt. 

• Om någon kommun väljer att inte delta i den gemensamma upp-
handlingen ska upphandlingskontoret meddelas detta. 

• Kommunstyrelsens godkännande krävs om enskild kommun avstår 
från deltagande i gemensam upphandling, initierad av den gemen-
samma nämnden. 

• Genom referensgrupper ska kommunernas samlade kompetens tas 
till vara för att skapa så bra gemensamma avtal som möjligt. Ett ak-
tivt deltagande i referensgrupperna från kommunernas sida förut-
sätts. 

• Förfrågningsunderlaget ska ges sådan utformning att eventuella 
kostnadsfördyringar hamnar hos den eller de kommuner som föror-
sakar fördyringen. 

• Den gemensamma nämnden avgör ytterst storleken på hävdad kost-
nadsfördyring 

• I varje upphandling ska möjligheten att tillåta delanbud prövas. 
Prövningen ska ske i ett affärsmässigt perspektiv och med utgångs-
punkt från rimlig uppdelning utifrån kommunernas eventuella mer-
kostnader för att arbeta med flera leverantörer på närliggande pro-
duktområden. 

• Om någon kommun väljer att ställa särskiljande kvalificeringskrav 
på leverantör, unika produktkrav eller kriterier som skiljer sig åt i 
anbudsutvärderingen, tar denna kommun hela den merkostnad som 
upphandlingskontoret åsamkas. 

• Kommunerna ska inte genomföra upphandlingar i egen regi där ge-
mensamma avtal finns eller planeras. 

Se upprättade Samarbetsavtal mellan de samverkande kommunerna. 
 

5. Hänsyn till små och medelstora företag 

En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små 
och medelstora företag ska ha möjlighet att delta som leverantörer. 
Dessa företag kan ha fördelar som kommunerna ska försöka ta till vara, 
och det kan också innebära att de mer aktivt initierar utökade samar-
betsformer. 
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6. Avtalstrohet 

En förutsättning för att uppnå goda effekter med gemensam upphand-
ling är att kommunerna nyttjar de avtal som tecknats. Hög avtalstrohet 
är nödvändig och skapar förutsättningar för att uppnå förmånliga af-
färsvillkor. 
 
Om en kommun avstår från att nyttja befintligt avtal ska den gemen-
samma nämnden och upphandlingskontoret informeras om skälen. 
 
7. Direktupphandling 

Om avtal saknas måste särskild upphandling ske enligt gällande lag-
stiftning. I vissa fall får direktupphandling ske, dock endast om kon-
traktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Med synnerliga 
skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna 
verksamheten. 
 
Den direktupphandlande verksamheten ska alltid: 
 
• förvissa sig om att ett angivet pris är rimligt, exempelvis genom en 

prisjämförelse 

• dokumentera direktupphandlingen om kontraktets värde överstiger 
en femtedel av definierat lågt värde 

• informera upphandlingskontoret om kontraktets värde överstiger 
hälften av definierat lågt värde 

 

Kommunernas definition av lågt värde är 
 
• för varor 250 000 kr 

• för tjänster 250 000 kr 

• för mer avancerade tjänster 500 000 kr 

• för byggentreprenader 600 000 kr 

eller de/det belopp som fastställs i Lag om offentligt upphandling. 

 

8. Produktprofil 

Gemensamma val av produkter kan ge avsevärda kostnadsbesparingar 
men enskild kommun ska kunna avvika från gemensamt val. 
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9. Miljökrav 

Kommunerna ska verka för att relevanta miljökrav ställs i varje upp-
handling. Om oenighet uppstår vid gemensamma upphandlingar om 
vad som är relevanta miljökrav eller inte, har upphandlingschefen att ta 
frågan med berörd kommun (kommunchef eller motsvarande). Frågan 
avgörs ytterst av den gemensamma nämnden. 
 
Krav som ställs ska vara förenliga med gemenskapsrätten och anges i 
förfrågningsunderlaget.  
 
Som utgångspunkt gäller följande: 
 
• Miljökompetens utanför upphandlingskontoret kan i förekommande 

fall tas i anspråk när förfrågningsunderlaget arbetas fram. 

• Miljöstyrningsrådets kriterier kan vara ett stöd i arbetet för att rele-
vanta miljökrav ska ställas. 

 
10. Sociala och etiska krav 

Kommunerna ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i 
varje upphandling. Om oenighet uppstår vid gemensamma upphand-
lingar om vad som är relevanta sociala och etiska krav eller inte, har 
upphandlingschefen att ta frågan med berörd kommun (kommunchef 
eller motsvarande). Frågan avgörs ytterst av den gemensamma nämn-
den. 
 
Krav som ställs ska vara förenliga med gemenskapsrätten och anges i 
förfrågningsunderlaget i form av s.k. särskilda kontraktsvillkor. 
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Riktlinjer för lokalförsörjning 
 
Innehållsförteckning 
1. Omfattning 
2. Mål för försörjning av lokaler/bostäder 
3. Strategi för kommunens försörjning av lokaler och service 
4. Lokalstyrgruppen 
5. Fastighetssamordnare 
 
 
Lokalkostnaderna är en stor post i kommunens totala budget och pla-
nering och nyttjande av dessa ska därför ges hög prioritet för att konti-
nuerligt effektivisera innehavet. 
 
Kommunens lokaler förvaltas av extern förvaltare på uppdrag av 
kommunen, teknik- och serviceförvaltningen. I kommunens förvalt-
ningsorganisation finns lokalstyrgrupp inrättad för att arbeta med lång-
siktiga fastighetsfrågor.  
 
Som samordnare för detta arbete, liksom länk mellan teknik- och servi-
ceförvaltningen, den externa fastighetsförvaltaren och nyttjare av loka-
lerna, ska finnas en fastighetssamordnare. 
 
1. Omfattning 

Riktlinjerna omfattar alla fastigheter, lokaler och bostäder, som kom-
munen äger, hyr eller arrenderar. Riktlinjerna gäller för kommunens 
nämndorganisation och ska i tillämpliga delar införas i direktiven till 
kommunens bolag och stiftelser. 
 
2. Mål för försörjning av lokaler/bostäder 

Kommunens egna och inhyrda lokaler är stödresurser till kommunens 
kärnverksamheter. Tillsammans med övrig verksamhetsservice ska lo-
kalerna bidra till ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. I detta ligger ef-
fektivitets-, kostnads-, kvalitets- och tillgänglighetsaspekter. 
 
Målet är att över tiden kontinuerligt ha balans mellan kommunens till-
gång till och behov av lokaler och bostäder. 
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3. Strategi för kommunens försörjning av lokaler och ser-

vice  

Ägande  

Kommunen ska i huvudsak äga de fastigheter som långsiktigt behövs 
för kommunens kärnverksamheter, under förutsättning att det är mest 
ekonomiskt fördelaktigt. Undantag kan beslutas av kommunfullmäkti-
ge för fastigheter där det finns särskilda skäl för kommunens ägande, 
t.ex. att fastigheterna har ett kulturhistoriskt värde, strategiska skäl e.d. 
 
Inhyrning 

Inhyrning ska alltid prövas som ett alternativ till att äga fastigheter och 
väljas om det är mest ekonomiskt fördelaktigt eller om det råder osä-
kerhet om verksamhetens framtida innehåll, omfattning, utförande eller 
ekonomiska förutsättningar. Om inhyrning väljs p.g.a. att det råder 
osäkerhet får hyreskontrakt tecknas för högst tre år åt gången. Om en 
verksamhet har behov av ytterligare lokaler och lämpliga lokaler be-
döms bli tillgängliga inom kommunens fastighetsbestånd inom fem år 
bör lokalbehovet lösas genom omdisponering eller inhyrning under 
mellantiden.  
 
Nyttjande  

Det åligger alla kommunala verksamheter att aktivt söka möjligheter att 
effektivisera lokalanvändningen och medverka till att beslutade lokalef-
fektiviseringar genomförs. Lokalanvändningen ska så långt det är möj-
ligt disponeras så att lokaler som inte behövs kan frigöras för avytt-
ring/av-veckling. 
 
Investeringar  

Beslut om investeringar i fastigheter ska vara grundade på kommunens 
gemensamma lokalbehov över tiden. Investeringar i nya eller befintliga 
fastigheter får göras om de leder till mätbara kvalitetsförbättringar, ef-
fektiviseringar eller besparingar för kommunen. Byggnadstekniska in-
vesteringar för att vidmakthålla byggnader och funktioner ska anpassas 
till den tid som kommunen har ett dokumenterat behov av byggnaden 
eller till den tid som det finns beslut om att upprätthålla ett alternativ-
värde, t.ex. försäljningsvärde. Byggnadstekniska investeringar ska alltid 
medföra optimala drifts- och underhållskostnader.  
 
Vid nyanskaffning eller ombyggnad av fastigheter ska lokaleffektivitet 
och flexibilitet prioriteras. Lokalerna ska så långt det är möjligt förbere-
das för framtida alternativ användning. 
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Underhåll 

Underhåll för att vidmakthålla byggnader och funktioner ska anpassas 
till den tid som kommunen har dokumenterat behov av byggnaderna 
eller till den tid som det finns beslut om att upprätthålla att alternativ-
värde, t.ex. försäljningsvärde. Undantag är underhåll av fastigheter som 
kommunen äger av särskilda skäl. 
 
Lediga lokaler 

Bostäder och lokaler som ej nyttjas redovisas kontinuerligt till lokal-
styrgruppen. Förslag till hantering redovisas av teknik- och serviceför-
valtningen till kommunstyrelsen. Kostnaderna för de lediga lokalerna 
bärs efter beslut av kommunstyrelsen.  
 
Avyttring/avveckling 

Fastigheter och lokaler som inte nyttjas eller som inte kommer att nytt-
jas inom närmsta tiden av kommunens verksamheter ska avvecklas. 
Undantag kan beslutas av kommunstyrelsen för fastigheter där det 
finns särskilda skäl för ett fortsatt ägande, t.ex. på grund av fastigheter-
na har ett kulturhistoriskt värde. Kostnaden för dessa ska då bäras av 
kommunstyrelsen. 
 
Uthyrning 

Lediga lokaler för vilka det finns ett dokumenterat behov av inom fem 
år bör hyras ut externt under mellantiden. 
 
Samordning och planering 

Samordningen och planeringen av lokaler ska se i samverkan mellan 
kommunledningen och de verksamhetsområden som tillhandahåller 
respektive nyttjar lokalerna. För samordningen av strategiska frågor 
svarar lokalstyrgruppen. För samordning av operativa frågor svarar 
fastighetssamordnaren.  
 
4. Lokalstyrgruppen  

Styrgruppen är underställd kommunchefen och har till uppgift att arbe-
ta utifrån och verkställa kommundirektiven för försörjning med lokaler 
och bostäder. 
 
I lokalstyrgruppen ingår representanter från Strömsunds Hyresbostä-
der AB, kommunens fastighetssamordnare, förvaltningscheferna från 
kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
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vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, framtids- och ut-
vecklingsförvaltningen samt teknik- och serviceförvaltningen. 
 
I styrgruppens uppgifter ingår att: 
 
• Ha ett samlat grepp om kommunens framtida behov av lokaler 

• Följa upp nyttjandet, kvaliteten och kostnaderna för lokalerna 

• Ta initiativ till samordning och effektivisering av lokalhanteringen 

• Ta initiativ till utredningar och projekt med syfte att förbättra och 
effektivisera nyttjandet av lokalerna 

• Prioritera mellan olika behov av önskemål om lokalerna 

• Ta fram kvalificerat beslutsunderlag och föreslå vilka avskaffning-
ar, investeringar, försäljningar och rivningar som ska genomföras    

 
5. Fastighetssamordnare  

Ansvarar för genomförandet av samordningen och planeringen. Sam-
ordnaren ska utifrån kommunledningens och kärnverksamhetens lång-
siktiga planering förutse framtida förändringar i behovet av lokaler och 
bostäder. Samordnaren ska också föreslå åtgärder för att förbättra loka-
lerna med syfte att nå balans mellan kommunens innehav och nyttjande 
av fastigheter. 
 
I arbetsuppgifterna ingår att: 
 
• Uppdatera och redovisa nyttjande av lokaler 

• Svara för lokalresursplanering och genomföra erforderliga utred-
ningar och analyser 

• Genomföra lokalbehovsutredningar och lokalrevisioner 

• Leda förstudier och lokalprojekt 

• Utarbeta beslutsunderlag till styrgruppen 

• Utveckla rutiner för samordning och samplanering av lokaler 

• Vara kommunens representant mot den externa förvaltaren av fas-
tighetsbeståndet 
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Riktlinjer för kommunens fordon 

Innehållsförteckning 
1. Giltighet
2. Ansvar
3. Övergripande riktlinjer
4. Miljö
5. Säkerhet
6. Inköp
7. Indragna dokument

1. Giltighet

Dessa riktlinjer reglerar anskaffning och avveckling av driftfordon för 
Strömsunds kommuns verksamheter. Person- och godstransporter med 
kommunens fordon ska ske med god ekonomi, minimerad miljöpåver-
kan samt med god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

Med driftfordon menas av kommunen ägda och leasade fordon. 

2. Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för dessa riktlinjer. 

Det administrativa ansvaret uppdras åt en av kommunchefen särskilt 
utsedd förvaltning. Förvaltningschefen på denna förvaltning utser en 
fordonsansvarig. 

Ansvaret för genomförandet av och informationen kring dessa riktlinjer 
uppdras åt respektive förvaltnings-/avdelningschef, som också ansva-
rar för att kostnaderna för fordonstransporterna står i proportion till 
nyttan. 

Respektive förvaltnings-/avdelningschef kan utse en driftansvarig 
kvinna eller man inom sin förvaltning. 

Kommunchefen beslutar om: 

• Krav på nya driftfordon, utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och
arbetsmiljömässigt perspektiv.

• Krav gällande tjänsteresor med privata fordon.
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• Övriga riktlinjer (skötsel etc.) som kan behövas. 
 
Kommunchefen kan, när det behövs, göra avsteg från dessa riktlinjer. 

 
Kommunchefen kan, med undantag av beslutet att utse ansvarig för-
valtning för det administrativa ansvaret, delegera ovanstående beslut. 
 
Alla förare, såväl kvinnor som män, som kör för Strömsunds kommun 
ska följa kommunens krav på säkerhet och miljö och vara ett föredöme i 
trafiken: 

• Föraren ska följa de lagar och förordningar som finns i gällande tra-
fiklagstiftning. Föraren är personligen ansvarig för eventuella på-
följder vid brott mot lagstiftningen. 

• Föraren ska planera sin körning avseende vägval och tid samt i öv-
rigt vidta åtgärder som minskar bränsleförbrukningen och därige-
nom miljöbelastningen. 

• Föraren ska vårda kommunens fordon i enlighet med kommunens 
krav samt vid eventuella skador omedelbart rapportera till driftan-
svarig. 

 
3. Övergripande riktlinjer 

Avsikten med dessa riktlinjer är att kommunens ekonomi, kopplat till 
fordonsinnehavet, i ett längre tidsperspektiv kontinuerligt ska förbätt-
ras. Samtidigt ska hänsyn tas till behovet av ökad säkerhet och förbätt-
rad miljö. Dessa riktlinjer ska bidra till en väl anpassad fordonsan-
vändning samt skapa förutsättningar för ett, utifrån kommunens behov, 
optimerat fordonsinnehav. 
 
Driftfordon tillhandahålls av Strömsunds kommun till förare för tjäns-
teutövning. Fordonen ska användas av behörig personal och får endast 
användas för tjänstekörning. 
 
Vid transport för kommunen ska i första hand kommunens fordon an-
vändas och i andra hand kommunens bilpool. Om detta inte är möjligt 
kan, mot milersättning, anställda kvinnors och mäns egna fordon an-
vändas vid transporer. 
 
Kvinnor och män som inte är anställda av kommunen, t ex praktikan-
ter, får använda kommunens fordon under förutsättning att handleda-
ren/ arbetsledaren tar ansvaret för fordonet. 
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4. Miljö 

Strömsunds kommun vill vara ett föredöme inom miljöarbetet. Den 
miljöpåverkan som uppstår genom fordonstransporter i kommunens 
verksamheter ska minimeras. 
 
Kraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utveck-
lingen och förändringar inom miljölagstiftningen. Kommunens inköp 
av miljöbilar ska ske enligt Trafikverkets definition av miljöbil. 
 
Anskaffning av fordon drivna av alternativa bränslen ska övervägas 
när så anses lämpligt med hänsyn till ekonomi och tillgänglighet till al-
ternativa bränslen mm. 
 
5. Säkerhet 

Strömsunds kommun lägger stor vikt vid arbetsmiljö och trafiksäkerhet 
i samband med transporter av kvinnor och män, flickor och pojkar i 
kommunens verksamheter. 
 
De fordon som införskaffas ska uppfylla säkerhetskraven för minst fem 
stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car Asses-
ment Programme) gällande krockskydd samt minst tre stjärnor gällan-
de fotgängare. 
 
Kraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utveck-
lingen och förändringar i trafiklagstiftningen.  
 
6. Inköp 

Huvudprincipen är att kommunen ska leasa fordonen. Kommunens 
ramavtal ska användas, vilket även gäller fordonsrelaterade tjänster.  
 
Fordonsansvarig ansvarar för löpande avrop och avyttring av fordon. 
 
Driftfordon med totalvikt maximalt 3,5 ton 

• Normal leasingperiod är 36 månader. Avsteg från denna princip 
beslutas av respektive förvaltningschef.  

• Personbilar ska vara av mellanklasstorlek och i första hand kombi. 

• För samtliga fordon gäller minimikraven ABS-bromsar samt krock-
kudde på förarsidan. 

• Minibussar ska vara utrustade med säkerhetsbälten för alla passa-
gerare. 



 
 

 
Titel: Riktlinjer för kommunens fordon 

 
 

4 (4) 

Id nr:  2:33   
 
• Standardutrustning förutom ovanstående är vinterdäck och extra-

ljus.  

• Särskild utrustning som t ex 4-hjulsdrift och dragkrok beslutas av 
respektive förvaltningschef. 

• Fordonen ska märkas med kommunen logotyp. Eventuell avvikelse 
från detta krav kan enbart beslutas av kommunchefen och kom-
munstyrelsen. 

 
Specialfordon 

• Inköp/leasing av övriga fordon som används inom kommunen, t 
ex lastfordon och bussar över 3,5 ton, ska godkännas av kommun-
styrelsen och upphandlas enligt LOU. 

• Normal leasingperiod är 60 månader. Avsteg från denna princip 
beslutas av respektive förvaltningschef. 

• Fordonsansvarig inom kommunen ska alltid underrättas om före-
stående inköp/leasing samt avyttring av specialfordon. 

 
7. Indragna dokument 

Dessa riktlinjer ersätter styrdokumenten 
 
2:3 Inköp av personbilar, servicebilar och minibussar, antaget av kom-
munstyrelsen den 7 januari 1999, § 14 
 
2:5 Riktlinjer för Strömsunds kommuns driftfordon, antaget av kom-
munfullmäktige den 14 november, § 120 
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Riktlinjer för belysning av gator, vägar, torg och parker 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Ansvar 
3. Övergripande riktlinjer 
4. Inom detaljplaneområde 
5. Utom detaljplaneområde 
6. Fritidsboende 
 
1. Giltighet 

Dessa riktlinjer gäller för belysning av gator och vägar, gång- och cy-
kelvägar samt torg och parker. 
 
2. Ansvar 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd i frågor om belysning. 
Kommunstyrelsen har delegerat drift och skötsel till teknik- och 
serviceförvaltningen.  
 
För av Trafikverket uppförda belysningsanläggningar svarar Trafikver-
ket för samtliga investerings- och driftkostnader. 
 
3. Övergripande riktlinjer 

Huvudprincipen är att kommunen endast ska tillhandhålla belysning 
där kvinnor och män, flickor och pojkar är fast boende.  
 
Antalet belysningspunkter ska anpassas utifrån kommunens demografi 
och infrastruktur. 
 
Trafikverkets riktlinjer för belysning ska följas i tillämpliga delar. 
 
Belysningsanläggningarna ska ha samma belysningsnivå som är stan-
dard för områden med likvärdig trafikmiljö inom kommunen. 
 
Vid byte/förändring eller och förnyelse av belysning ska ljuskällor 
samt styrning av tänd- och släcktider ses över för att säkerställa att den 
effektivaste lösningen väljs med hänsyn till miljö och kostnad, utan att 
kvinnor och män, flickor och pojkar upplever att trygghet och säkerhet 
försämras. 
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4. Inom detaljplaneområde 

Inom detaljplaneområde med i huvudsak permanent bebodda hus sva-
rar kommunen för kostnad för uppsättning samt för framtida drift, un-
derhåll och förnyelse.  
 
Gator, vägar, gång- och cykelvägar samt torg och parker förses med 
ändamålsenlig belysning.  
 
Trafikverket ansvarar själva för sina anläggningar.  
 
5. Utom detaljplaneområde 

Utom detaljplaneområde anpassas antalet vägbelysningspunkter uti-
från avstånd mellan permanent bebodda hus samt med hänsyn till tra-
fiksäkerheten. Vid byte av armaturer genomförs en kommunikation 
med företrädare för byn i syfte att komma överens om vilka belys-
ningspunkter som eventuellt kan tas bort.  
 
Ansökan om nya och komplettering av befintliga anläggningar kan 
lämnas in till kommunen. Ansökan görs i första hand av för området 
bildad vägförening eller gemensamhetsanläggning och i andra hand av 
enskilda permanent boende fastighetsägare inom området. 
 
Efter kommunalt beslut som tillstyrker uppsättning av sökt belysning 
svarar sökanden för uppsättningskostnaden. 
 
Kommunen övertar utan kostnad belysningsanläggningen och svarar 
fortsättningsvis för drift-, underhåll- och förnyelsekostnader. 
 
Trafikverket ansvarar själva för sina anläggningar. 
 
6. Fritidsboende 
För områden med i huvudsak fritidhus tillhandahåller inte kommunen 
någon belysning.  
 
Är kommunen ägare av befintlig belysning inom området nedmonteras 
anläggningen alternativt överlämnas den till fastighetsägarna utan 
kostnad. Fastighetsägarna ansvarar fortsättningsvis för drift, underhåll 
och förnyelsekostnad. 



  
 

 
 
 
 

 

 

  
 

BILAGA  
                                                   
                                                    Tändnings- och släckningstider 
 
                                                    Tändning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 augusti 
                                                   
                                                    Tändningstider                          

                                                    Strömsund tätort   kl 04.00 
Hammerdal tätort   kl 04.00  
Hoting tätort   kl 05:00 
Backe tätort   kl 05:00 
Gäddede tätort   kl 05:00 
Rossön tätort   kl 05:00 
Övriga orter   kl 06:00   
 
Nedsläckning av belysningen påbörjas första vardagen efter 15 maj 
 
Släckningstider 

 Strömsund    kl 01:30  (kl 03:00 fre-lör) 
Hammerdal   kl 01.30 
Hoting   kl 01.30 
Backe   kl 01.30 
Gäddede   kl 01.30 
Rossön   kl 01.30 
Övriga orter   kl 23.00         
 
Tidpunkt för felavhjälpande åtgärder 
 
Första åtgärd inom 2 timmar 

• Fel som utgör fara för liv eller egendom 
 
Första åtgärd inom 3 arbetsdagar 

• Övriga gruppfel (t ex mörk gata) 
• Mörk vägkorsning 
 
Första åtgärd inom 1 månad 

• Fel som omfattar 3 eller flera ljuspunkter i följd. 
 
Åtgärder vid nästa rondering 

• Fel som omfattar enstaka ljuspunkter. 
 
Belysningsanläggningen kontrolleras 1 gång per år då rondering ge-
nomförs. 
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Bidragsnormer för föreningar och organisationer 
 
Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika före-
ningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, 
pensionärsverksamhet, utvecklings- och försöksverksamhet för barn 
och ungdomar, verksamhet för funktionsnedsatta och övriga ideella 
och kulturella föreningar enlig normer som beslutats av kommunfull-
mäktige. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden verkar för att arbeta: 
 
• enligt FN:s barnkonvention  

• för jämställdhet mellan flickor, pojkar, kvinnor och män, enligt 
CEMR deklarationen med stor vikt på artikel 6, 9 13 och 20  

• öka illgängligheten för alla kommunens invånare 
 
Kommunens kultur-, fritids- och föreningsbidrag syftar till att: 

• främja kultur-, fritids- och föreningsverksamheten i kommunen och 
därmed bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö och ge kommu-
nen en ökad attraktionskraft. 

• stärka yttrandefrihet, kulturell mångfald, gemenskap och en lokal 
identitet samt stimulera att delta i den demokratiska processen. 

• skapa mötesplatser 

• stimulera till fysisk aktivitet 

• erbjuda och möjliggöra ett brett och varierat utbud av meningsfulla 
kultur- och fritidsaktiviteter för alla, där barn och unga prioriteras 
 

Bidrag utgår ej till: 
 
• Ekonomiska föreningar 

• Intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, företagarför-
eningar, fastighetsägarföreningar, hyresgästföreningar och liknande 

• Stödorganisationer såsom supporterklubbar och insamlingsorgani-
sationer 

• Hem- och skolaföreningar
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• Militära föreningar 

• Religiösa samfund 

• Enskilda fritids-  eller kulturutövare 
 
Föreningen är ansvarig för att inlämnade uppgifter för bidragsansökan 
är korrekta. Vid felaktigheter kan föreningen bli återbetalningsskyldig 
och eventuellt andra kommunala bidrag dras in. 
 
Barn- och ungdomsverksamhet 

Barn, kultur- och utbildningsnämnden ger bidrag till föreningar som 
bedriver verksamhet för barn och ungdom, enligt följande grundvill-
kor. 
 
Grundnormer för bidrag till föreningar som bedriver barn- och ung-
domsverksamhet 
 
Föreningen ska: 
 
• ha antagit stadgar, samt ha en på demokratisk väg vald styrelse 

• bedriva verksamhet för flickor och pojkar inom kommunen 

• ha minst 10 i kommunen mantalsskrivna, medlemmar i åldern 5-20 
år 

• årligen skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt 
balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen 

• vara registrerad hos Strömsunds kommun 
 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äger rätten att kontrollera an-
sökans riktighet. På anmodan ska föreningen tillhandahålla samtliga 
handlingar som har betydelse för ansökan om bidraget. 
 
Administrationsbidrag  
 
Bidraget utgår till föreningens administrationskostnader.  
 
Administrationsbidrag utgår enligt följande: 
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Medlemmar Bidrag, kr  Medlemmar Bidrag, kr 

10-19  600  150-174  4 150 
20-39  900  175-199  5 000 
40-59  1 300  200-249  6 250 
60-79  1 750  250-299  7 750 
80-99  2 250  300-349  9 500 
100-124  2 800  350-399 11 000 
125-149  3 400  400- 12 500 
 
Bidraget grundar sig på antalet flickor och pojkar/unga kvinnor och 
unga män i åldern 5-20 år.  
 
Ledarutbildning 
 
Bidraget utgår till föreningar som är i behov av att utbilda ledare för sin 
ungdomsverksamhet med högst 1 500 kronor per person. Bidraget ut-
går för kurser arrangerade av riks- och distriksorganisation. Bidraget 
utbetalas för kostnader som ej betalas av någon annan, dock ej för förlo-
rad arbetsförtjänst. Kursdeltagare skall ha fyllt 15 år. 
 
För lokala kurser skall upprättat program skickas in för godkännande 
före kursstart. 
 
Ansökan lämnas till kultur- och fritidsavdelningen senast 60 dagar efter 
avslutad utbildning. I ansökan skall kursprogram, deltagarintyg/del-
tagarförteckning samt redovisning av kostnader i samband med kurs-
tillfället bifogas.  
 
Lokalt aktivitetsstöd  
 
Lokalt aktivitetsstöd utgår med 40 kronor per sammankomst och 5,50 
kronor per deltagare till ideell förening för verksamhet föreningen be-
drivit för flickor och pojkar /unga kvinnor och unga män i åldern 5-20 
år. 
 
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet och omfatta 
minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare. 
 
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd inlämnas två gånger per år, senast 
den 25 februari och 25 augusti.  
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Lokalbidrag 
 
Förening som för sin ungdomsverksamhet inte har möjlighet att nyttja 
lokaler och anläggningar ägda av kommunen eller lokaler som upplåtes 
gratis genom 0-taxa, kan få lokalbidrag med högst 5 000 kronor per år. 
 
Anläggningsbidrag 
 
Bidrag beviljas till föreningar som äger och driver idrotts- och sportan-
läggning enligt följande villkor: 
 
Bidragets storlek är beroende av anläggningens art, storlek, driftkost-
nad och den aktivitet som bedrivs på anläggningen. 
 
Förening som äger idrotts- eller sportanläggning skall årligen, senast 
den 30 november lämna in bidragsansökan och budget för nästkom-
mande år. 
 
Efter årsmötet skickas kassarapport samt kostnadsberäkning till årets 
slut in till kultur- och fritidsavdelningen. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens möjligheter att tillämpa nor-
merna kan dock begränsas av den av kommunfullmäktige anvisade 
medelsramen. 
 
Övriga ideella- och kulturella föreningar samt kulturar-
rangemang 
 
Bidrag kan beviljas förening som: 
 
• antagit stadgar, samt ha en på demokratisk väg vald styrelse. 

• har minst 10 i kommunen mantalsskrivna flickor och pojkar/kvinnor 
och män. 

• bidrar till att skapa ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
i kommunen. 

• årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse, balans-
räkning samt verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen. 

Bidrag upptill 5 000 kronor delegeras till tjänsteman på kultur- och fri-
tidsavdelningen. Bidraget grundas på kostnader på den verksamhet 
som föreningen planerar. 
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Ansökan inlämnas en gång per år, senast den 1 april.  

Ansökan till kulturarrangemang kan lämnas in löpande under året. 
 
Kulturstipendium 
 
Stipendiet som uppgår till 8 000 kronor är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden, såsom 
litteratur, musik, konst, teater, foto, film, konsthantverk, hembygds-
verksamhet m.m. Stipendiaten ska vara bosatt inom Strömsunds kom-
mun 
 
Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat senast 31 mars. 
 
Ledarstipendium 
 
Stipendium utdelas till ledare som är bosatt inom Strömsunds kommun 
och under flera år gjort framstående frivilligt arbete inom ideell före-
ning eller organisation.  
 
Stipendiet är avsett att utnyttjas till studieresa eller dylikt som kan an-
ses främjande för fortsatt ledarinsats.  
 
Stipendiet är på 8 000 kronor och kan delas mellan flera personer, dock 
högst tre. Ledare kan erhålla stipendiet endast en gång. Om inte lämp-
lig kandidat finns utdelas ej stipendiet.  
 
Förslag till stipendiater görs av ideell förening eller organisation senast 
31 mars. 
 
Fritidsgårds- och öppen ungdomsverksamhet 
 
Kultur- och fritidsavdelningen har också till uppgift att stödja och 
uppmuntra lokala initiativ för bra, regelbunden och drogfri verksamhet 
som riktar sig till alla ungdomar. 
 
Verksamhetsmedel 
 
Från 2008 finns särskilda verksamhetsmedel avsatta som ska användas 
för att stimulera öppen ungdomsverksamhet i alternativa former (inte 
kommunal drift). Förhoppningen är att dessa verksamhetsmedel ska 
bidra till att fler ungdomar tar del av verksamheten och att förening-
ar/organisationer använder sig av möjligheten att söka verksamhetsbi-
drag.  
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Lokalkostnader 
 
Max 10 000 kronor i lokalbidrag kan utgå. 
 
Villkor 
 
Verifierad kostnad mot uppvisande av faktiska kostnader för lokalen. 
 
Bestämmelser 
 
• verksamheten är återkommande och öppen för alla ungdomar, flick-

or och pojkar d.v.s inte inriktar sig till grupper med speciella intres-
sen 

• verksamheten är drogfri motverkar mobbing, trakasserier och krän-
kande behandling 

• skriftlig ansökan om verksamhetsbidrag 

• en tydlig beskrivning av målsättningen för verksamheten samt en 
beskrivning av verksamheten lämnas vid ansökningstillfället 
 

Om bidrag beviljas skall statistik på antalet deltagare antalet flickor re-
spektive pojkar per tillfälle samt en verksamhetsberättelse lämnas till 
kultur- och fritidsförvaltningen vid årets slut.  
 
Stöd till studieförbund  
 
Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till studieförbund som är 
verksamma i Strömsunds kommun och är godkänt av Folkbildnings-
förbundet. 
 
Genom stöd till folkbildningsverksamhet ge flickor och pojkar, kvinnor 
och män, möjlighet att delta i deras verksamhet. 
 
Ge möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning 
och kulturverksamhet av god kvalitet till flickor och pojkar, kvinnor 
och män i kommunen, utifrån respektive studieförbunds idéburna pro-
fil. 
 
För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in en ansökan där 
ska det framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering 
och uppföljning samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen bifogas 
sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds kom-
mun. 
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Studieförbunden ska årligen till kultur- och fritidsavdelningen skicka in 
kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning. An-
tal deltagare flickor och pojkar, kvinnor och män ska redovisas. 
 
Studieförbunden ska spara och tillhandahålla de handlingar som kan 
styrka riktigheten av de uppgifter som lämnats som grund för ansökan 
om bidrag de senaste fyra åren. 
 
Föreningar som bedriver verksamhet för funktionsnedsatta 
 
Bidrag beviljas förening som: 
 
• antagit stadgar där funktionsnedsatta flickor och pojkar, kvinnor och 

män ingår som målgrupp, samt har en på demokratisk väg vald sty-
relse, bedriver verksamhet för funktionshindrade flickor och poj-
kar/kvinnor och män. 

• har minst 10, i kommunen mantalsskrivna medlemmar 

• årligen skickar in kopia på verksamhets-, revisionsberättelse, balans-
räkning samt verksamhetsplan till kultur- och fritidsavdelningen. 

Verksamhetsbidrag utgår med ett engångsbelopp på 5 000 kronor per 
år, grundat på kostnaden för den verksamhet som föreningen planerat. 

 
Ansökan inlämnas en gång per år, senast den 1 april. 
 
Ytterligare bidrag kan sökas för verksamhets- och ledarutveckling (en-
ligt normen för ledarutbildning). 
 
Pensionärsverksamhet 
 
Bidrag beviljas till förening som:  

• antagit stadgar, samt har en på demokratisk väg vald styrelse som 
bedriver verksamhet för pensionärer 

• har minst 10, i kommunen mantalskrivna kvinnor och män i åldern 
65 år och äldre  

• årligen skickar in kopia på verksamhets, revisionsberättelse samt ba-
lansräkning till kultur- och fritidsavdelningen. 
 

Verksamhetsbidrag utgår med 40 kronor per medlem, över 65 år, som 
erlagt enskild medlemsavgift 
 
Ansökan inlämnas en gång per år, senast den 1 april.  
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Riktlinjer för bidrag till ideella föreningars 
anställda 

 
  Innehållsförteckning 

1. Bakgrund 
2. Bidragets storlek 
3. Ansökan om bidrag 
4. Rekvisition av bidrag 

 
 
1. Bakgrund 

Strömsunds kommun kan, under vissa förutsättningar, lämna bidrag 
till ideella föreningar inom kommunen för deras anställda kvinnor och 
män. Föreningen ska ha fått beslut om ekonomiskt stöd från arbetsför-
medlingen för de anställda. De anställda ska ha en nedsatt arbetsför-
måga på grund av funktionsnedsättning. 
 
Beslut om kommunalt bidrag fattas av kommunstyrelsen.  
 
Kommunen betalar ut bidrag tidigast från det datum som ansökan har 
kommit in till kommunen. Bidrag betalas aldrig ut retroaktivt. 
 

 
2. Bidragets storlek 

Ideell förening kan få 8 % av den bidragsgrundande lön som godkänts 
av arbetsförmedlingen.  
 
Ideell förening, som också företräder funktionshindrade, kan få 16 % av 
den bidragsgrundande lön som godkänts av arbetsförmedlingen. 
 
Varje förening kan få bidrag för högst tre heltidstjänster under samma 
tidsperiod. 
 
Bidrag betalas ut tidigast från det datum då ansökan kommit in till 
kommunen. 
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3. Ansökan om bidrag 

Ansökan skickas till kommunstyrelsen på speciell blankett. En kopia på 
arbetsförmedlingens beslutsmeddelande om stöd ska bifogas ansökan. 
 
 
4. Rekvisition av bidrag 

Bidrag rekvireras var tredje månad. Arbetsförmedlingens avisering av 
utbetalt belopp ska bifogas föreningens rekvisition. 
 
Rekvisition måste ske inom sex månader från arbetsförmedlingens ut-
betalningstillfälle.  
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Bestämmelser för driftbidrag till samlingslokaler 
 
Syfte 
 
Driftbidraget till samlingslokaler ska vara ett ekonomiskt stöd som 
uppmuntrar till ett aktivt föreningsliv för kvinnor och män, flickor och 
pojkar, för en levande bygd inom Strömsunds kommun. 
 
Allmänna bestämmelser 
 
1. Samlingslokalen ska vara knuten till en förening eller organisation 

(lokalansvarig) som har ansvaret för samlingslokalen. Lokalansva-
rig ska ha sin huvudsakliga verksamhet inom Strömsunds kom-
mun. 

 
2. Lokalansvarig ska vara registrerad hos kommunen och tillhöra nå-

got av följande: 

2.1 Studieförbund 
2.2 Politisk organisation 
2.3 Facklig organisation 
2.4 Ideell organisation 
2.5 Intresseförening 
2.6 Ekonomisk förening 

 
3. Samlingslokalen ska vara av allmänt intresse och verksamheten ska 

rikta sig till kommunens innevånare och besökare. Lokalen ska vara 
tillgänglig för offentliga arrangemang, aktiviteter, föreningsmöten, 
studiecirklar m.m. och vara avgiftsfri för föreningar och organisat-
ioner enligt punkterna 2.1-2.5. Hyra kan dock tas ut för aktiviteter 
av kommersiell karaktär. 
 

4. Lokalansvarig ska kunna uppvisa ett aktivt arbete för att så långt 
som möjligt själv finansiera verksamheten. 

 
5. Alla lokalansvariga i kommunen som uppfyller villkoren i punkt 2, 

kan ansöka om driftbidrag, dock endast för en (1) lokal per ort. Ny-
tillkomna samlingslokaler ska godkännas av kommunstyrelsen. Bi-
draget grundas på driftkostnader, varmbonad yta, antalet fast bo-
ende i området samt genomförda aktiviteter, (se specifikation på 
ansökningsformuläret). Driftbidraget får inte överstiga driftkostna-
den.  
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6. Driftkostnader som ska täckas med intäkter från affärsmässig verk-

samhet (t.ex. lägenhetsuthyrning, kontorsuthyrning, fryshus m.m.) 
får inte räknas som driftkostnad för samlingslokalen. 
 

7. Extra bidrag kan sökas för åtgärder som minskar samlingslokalens 
driftskostnad. 
 
Extra bidrag kan också i vissa fall sökas för att klara samlingsloka-
lens ekonomi. 
 

8. Lokalansvarig ska årligen, senast den 1 april, skicka en ansökan till 
kommunstyrelsen för innevarande verksamhetsår. Verksamhet för 
föregående kalenderår ska redovisas i ansökan.  
 
En förutsättning för att få driftbidrag är att årsmötet har gett styrel-
sen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 
 
Årsmöte kan, i undantagsfall, förläggas efter ansökningstidens ut-
gång under förutsättning att alla övriga handlingar är kompletta. 
Om årsmötet förläggs efter ansökningstidens utgång ska det i ansö-
kan anges när mötet är inplanerat. Protokoll ska skickas in när mö-
tet har genomförts. Utbetalning av bidraget sker inte förrän proto-
kollet har lämnats in. 
 
Kommunens ansökningsblankett ska användas. Ansökan behandlas 
av kommunstyrelsen som beslutar om bidragets storlek utifrån 
givna regler och kostnadsramar.  

 
9. Givna kostnadsramar, ansökningsblankettens utformning och be-

dömningsrutinerna kan vid behov förändras årligen. 
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Bolagsordning för Strömsunds Hyresbostäder AB 

Innehållsförteckning, § 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremålet för bolagets verksamhet 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 
6. Aktiekapital 
7. Antalet aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisor 
11. Kallelse till bolagsstämma 
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens, revisorernas och lek-

mannarevisorernas närvaro vid bolagsstämma  
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
14. Räkenskapsår 
15. Rösträtt 
16. Firmatecknare 
17. Inspektionsrätt 
18. Ändring av bolagsordning 
 
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Strömsunds Hyresbostäder AB. 
 
§ 2   Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Strömsund, Jämtlands län. 
 
§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kom-
mun förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter 
och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kol-
lektiva anordningar. 
 
§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen 
inom Strömsunds kommun. 
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Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds 
kommun. 
 
§ 5  Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möj-
lighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardi-
rektiv som kommunfullmäktige utfärdar. 
 
§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 
kronor. 
 
§ 7  Antalet aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 120 000. 
 
§ 8  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre 
och högst sju ersättare. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ord-
förande i bolagets styrelse. 
 
§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolags-
stämman en revisor med en ersättare. 
 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bo-
lagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. 
 
§ 10  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, skall kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med 
ersättare. 
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§ 11  Kallelse till bolagsstämma  

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom brev med posten till aktie-
ägare, ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veck-
or och senast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (års-
stämman) skall hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter rä-
kenskapsårets slut. 
 
§ 12  Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närva-
ro vid bolagsstämma 

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma 
skall såvitt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av 
bolagets revisorer skall närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkstäl-
lande direktören skall vara närvarande vid behov. 

 

§ 13  Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) skall följande ärenden före-
komma till behandling. 
 
1  Stämmans öppnande 

2  Godkännande av dagordning 

3  Val av ordförande vid stämman 

4  Upprättande och godkännande av röstlängd 

5  Val av en eller två justeringsmän 

6  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorns granskningsrapport 

8  Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkning 

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören 

9  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorn med ersättare 

10  Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall) 

11  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen 
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§ 14 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15  Rösträtt 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av 
honom ägda eller företrädda aktier. 
 
§ 16  Firmatecknare 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 
 
§ 17  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun äger rätt att ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. 
 
§ 18  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun. 
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Bolagsordning för Strömsunds Utvecklingsbolag 
AB 
 
Innehållsförteckning, § 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremålet för bolagets verksamhet 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 
6. Aktiekapital 
7. Antalet aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisor 
11. Kallelse till bolagsstämma 
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens, revisorernas och lek-

mannarevisorernas närvaro vid bolagsstämma  
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
14. Räkenskapsår 
15. Rösträtt 
16. Firmatecknare 
17. Inspektionsrätt 
18. Ändring av bolagsordning 
 
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Strömsunds Utvecklingsbolag AB. 
 
§ 2  Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Strömsund, Jämtlands län. 
 
§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömsunds kom-
mun verka för näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 
 
§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringsliv och sys-
selsättning samt utveckling inom Strömsunds kommun. 
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Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds 
kommun. 
 
§ 5  Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möj-
lighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardi-
rektiv som kommunfullmäktige utfärdar. 
 
§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kro-
nor. 
 
§ 7  Antalet aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 150 och högst 600. 
 
§ 8  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lika 
många personliga ersättare. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo-
lagets styrelse. 
 
§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolags-
stämman en revisor med en ersättare. 
 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bo-
lagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. 
 
§ 10  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, skall kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med 
ersättare. 
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§ 11  Kallelse till bolagsstämma 

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom brev med posten till aktie-
ägare, ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veck-
or och senast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (års-
stämman) skall hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter rä-
kenskapsårets slut. 
 
§ 12  Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närva-
ro vid bolagsstämma 

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma 
skall såvitt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av 
bolagets revisorer skall närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkstäl-
lande direktören skall vara närvarande vid behov. 

 
§ 13  Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) skall följande ärenden före-
komma till behandling. 
 
1  Stämmans öppnande 

2  Godkännande av dagordning 

3  Val av ordförande vid stämman 

4  Upprättande och godkännande av röstlängd 

5  Val av en eller två justeringsmän 

6  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorns granskningsrapport 

8  Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkning 

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören 

9  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorn med ersättare 

10  Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall) 

11  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen 
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§ 14  Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15  Rösträtt 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av 
honom ägda eller företrädda aktier. 
 
§ 16  Firmatecknare 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 
 
§ 17  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun äger rätt att ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. 
 
§ 18  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun. 
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Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB 
 
Innehållsförteckning, § 

1. Firma 
2. Säte 
3. Föremålet för bolagets verksamhet 
4. Ändamålet med bolagets verksamhet 
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning  
6. Aktiekapital 
7. Antalet aktier 
8. Styrelse 
9. Revisorer 
10. Lekmannarevisor 
11. Kallelse till bolagsstämma 
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens, revisorernas och lek-

mannarevisorernas närvaro vid bolagsstämma  
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
14. Räkenskapsår 
15. Rösträtt 
16. Firmatecknare 
17. Inspektionsrätt 
18. Ändring av bolagsordning 
 
 
§ 1  Firma 

Bolagets firma är Jämtlandsvärme AB 
 
§ 2  Säte 

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län. 
 
§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget skall producera, distribuera och sälja fjärrvärme, förvalta egna 
och arrenderade anläggningar, bedriva övrig härmed förenlig verk-
samhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom. 
 
§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja produktion av håll-
bar fjärrvärme inom Strömsunds kommun. 
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Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds 
kommun. 
 
§ 5  Fullmäktiges möjlighet att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möj-
lighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardi-
rektiv som kommunfullmäktige utfärdar. 
 
§ 6  Aktiekapital 

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.  
 
§ 7  Antalet aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 120 000. 
 
§ 8  Styrelse 

Styrelsen skall bestå av minst en och högst fem ledamöter med högst 
fem ersättare.  
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bo-
lagets styrelse. 
 
§ 9  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt sty-
relsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolags-
stämman en revisor med en ersättare. 
 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bo-
lagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. 
 
§ 10  Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, skall kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med 
ersättare. 
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§ 11  Kallelse till bolagsstämma 

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom brev med posten till aktie-
ägare, ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veck-
or och senast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (års-
stämman) skall hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter rä-
kenskapsårets slut. 
 

§ 12  Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närva-
ro vid bolagsstämma 

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma 
skall såvitt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av 
bolagets revisorer skall närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkstäl-
lande direktören skall vara närvarande vid behov. 

 
§ 13  Bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) skall följande ärenden före-
komma till behandling. 
 
1  Stämmans öppnande 

2  Godkännande av dagordning 

3  Val av ordförande vid stämman 

4  Upprättande och godkännande av röstlängd 

5  Val av en eller två justeringsmän 

6  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorns granskningsrapport 

8  Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den-
fastställda balansräkningen 

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-
tören 

9  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorn med ersättare 

10  Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall) 

11  Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen 
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§ 14  Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15  Rösträtt vid stämman 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av 
honom ägda eller företrädda aktier. 
 
§ 16  Firmatecknare 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast av-
ser två personer i förening. 
 
§ 17  Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun äger rätt att ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. 
 
§ 18  Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommun-
fullmäktige i Strömsunds kommun. 
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Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB 
 
Ägardirektiv för Strömsunds Hyresbostäder AB, nedan kallat bolaget, antaget 
av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Tillgången till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Bolaget är 
kommunens helägda verktyg för att bidra till att detta mål uppnås. Bo-
laget ska i allmännyttigt syfte medverka till att trygga en framtida bo-
stadsförsörjning i kommunen. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan 
aldrig övergå från kommunen till bolaget.  
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Bolaget bör i samverkan med andra aktörer trygga den framtida bo-
stadsförsörjningen, verka för integration samt öka valfrihet och infly-
tande i boendet.  
 
Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv. 
 
Bolaget skall bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, dvs. 
bolaget skall alltid utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. 
Därför har bolagets styrelse kommunens (ägarens) bemyndigande att 
besluta i frågor som rör anpassningsåtgärder av fastighetsbeståndet 
samt erforderliga investeringar. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avtal mellan kommunen och bolaget 
• Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies 
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3. Verksamhetskrav 

Bolaget ska 

• Tillhandahålla goda bostäder till konkurrenskraftiga hyror i väl-
skötta fastigheter och bostadsområden 

• Förvalta sitt bestånd effektivt och utveckla förvaltningsformer där 
hyresgästerna är delaktiga och tar aktivt ansvar för sin boendemiljö 

• Anpassa boendeutbudet efter den variation av efterfrågan och be-
hov som finns i kommunen 

• Verka för att bostadsbeståndet och bostadsområden bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling 

 
4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget skall ingå i kommunens krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell beskaf-
fenhet 
 
5. Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 

Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
6. Ekonomiska mål 

Bolaget ska 

• Bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en 
ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabi-
litet 
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• Samverka inom kommunkoncernen för att inom denna åstadkom-

ma synergieffekter och effektivitetsvinster 

• Konsolideras för att på egen hand klara normala investeringar 

• Under femåriga beräkningsperioder genomsnittligt generera en av-
kastning motsvarande 5 % av aktiekapitalet per år.  

• Årligen betala en borgensavgift till kommunen. Förändringar i stor-
leken på avgiften för nästkommande år regleras i särskilt beslut av 
kommunfullmäktige senast under november  

• Sträva efter att höja sin soliditet till 20 procent 
 
Bolaget ska varje år fastställa en ekonomisk och verksamhetsmässig 
flerårsplan för de närmsta räkenskapsåren. 
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Ägardirektiv för Strömsunds Utvecklingsbolag AB 

Ägardirektiv för Strömsunds Utvecklingsbolag, nedan kallat bolaget, antaget 
av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Ett starkt, varierat och framgångsrikt företagande är en förutsättning 
för en kommunens och regionens utveckling. Bolaget är ett av kommu-
nens verktyg för att bidra till att detta mål uppnås. 
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avtal mellan kommunen och bolaget 
• Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies 
 
3. Verksamhetskrav 

Bolagets huvuduppgift är att stödja utvecklingen av befintligt närings-
liv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i 
kommunen. Bolaget ska därutöver bistå vid nyetableringar. 
 
Bolaget ska 

• Erbjuda kontakter och tjänster till kommunens näringsliv 

• Främja samverkan mellan företag och informera om efterfrågad ut-
bildning 

• Bistå i marknadsföringen av kommunens näringsliv 

• Stödja besöksnäringen i dess utveckling genom att bidra till ökat 
antal aktörer och förbättrat samarbete 

• Stärka kommunen som attraktiv etableringsort för företag
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4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget skall ingå i kommunens krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell beskaf-
fenhet. 
 
5. Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 

bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
6. Ekonomiska mål 

• Bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och sträva efter en 
utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk stabilitet. 

 
Bolaget ska varje år fastställa en ekonomisk och verksamhetsmässig 
flerårsplan för de närmsta räkenskapsåren. 
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Ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB 

Ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB, nedan kallat bolaget, antaget av kom-
munfullmäktige i Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen 
 
1. Syfte och ändamål 

Bolaget ska leverera värme till anslutna abonnenter och skall vara en 
viktig resurs i energiomställningen. 
 
Bolaget ska uppfattas som en nära, trygg och långsiktigt säker leveran-
tör som erbjuder miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi. 
 
2. Allmänt 

Bolaget är en del av kommunens verksamhet och en resurs inom den 
kommunala koncernen. 
 
Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 
kommunfullmäktige utfärdade direktiv. 
 
Förutom lag och annan författning regleras bolagets verksamhet genom 
 
• Bolagsordning 
• Ägardirektiv 
• Avtal mellan kommunen och bolaget 
• Tillämpliga delar av för kommunen gällande riktlinjer och policies 
 
3. Verksamhetskrav 

Produktion av värme i en större fjärrvärmeanläggning ger fördelar med 
avseende på miljö, pris, bekvämlighet och tillförlitlighet. 
 
Bolaget säljer värme till offentlig verksamhet, privata konsumenter och 
andra fastighetsägare inom Strömsunds kommun. 
 
Bolaget ska 

• Tillhandahålla värme till anslutna abonnenter på ett tillfredsstäl-
lande sätt 

• Förvalta och underhålla bolagets anläggningar 

• Aktivt leda erforderlig utveckling och förbättring av bolagets verk-
samhet
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• Anpassa utrustning och bränslen för att sänka bolagets kostnader 

och minimera utsläpp till vatten och luft 

• Aktivt marknadsföra sina tjänster för att vinna nya kunder. 

 
4. Särskilda verksamhetskrav 

Bolaget skall ingå i kommunens krisledningsorganisation. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas i frågor av principiell beskaf-
fenhet 
 
Informationskrav 

Ekonomisk redovisning 
Bolaget ska följa kommunstyrelsens utfärdade tidsplaner som gäller för 
kommunens övriga verksamheter, vad gäller ekonomisk rapportering 
som budget, bokslut och delårsrapportering. 
 
Övrig information 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har rätt att under året lö-
pande kalla bolagets ledning för information om bolagets verksamheter 
och ekonomi. 
 
Bolaget redovisar aktuellt läge inom verksamheten samt viktigare frå-
gor två gånger per år till kommunstyrelsen samt en gång per år till 
kommunfullmäktige. 
 
5. Ekonomiska mål 

• Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och 
sträva efter en utveckling som ger förutsättningar för ekonomisk 
stabilitet. 

• Bolaget ska konsolideras för att på egen hand klara normala inve-
steringar. Större investeringar görs i samråd med ägarna. 

• Bolaget ska verka för ett lägsta möjliga energipris för anslutna 
abonnenter samtidigt som en rimlig vinst uppnås. 

• Bolagets ägare ska erhålla en årlig avkastning på 15 % på aktiekapi-
talet. 

 
Bolaget ska varje år fastställa flerårsplan för de närmaste räkenskaps-
åren. 
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Allmänna bestämmelser för VA 
 
Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns all-
männa vatten- och avloppsanläggningar 
 
Innehållsförteckning 

1. Inledning 
2. Inkoppling till den allmänna anläggningen 
3. Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen 
4. Användning av den allmänna avloppsanläggningen 

 

1. Inledning 

För fastighetsägares användning av de allmänna VA-anläggningarna i 
Strömsunds kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan fö-
reskrivs. 
 
Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller 
även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besitt-
ningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förord-
nande. 
 
Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om an-
vändning av anläggningen, gäller för denne jämlikt 5 § lagen om all-
männa vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser 
föreskrivs om fastighetsägare. 
 
Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa 
fall även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren 
till marken. 
 
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa all-
männa bestämmelser. 
 
Huvudman för de allmänna VA-anläggningarna är Strömsunds kom-
mun. 
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2. Inkoppling till den allmänna anläggningen 

2.1 
Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anlägg-
ningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan ombe-
sörjer inkoppling. 
 
3. Användning av den allmänna dricksvattenanläggning-

en 

3.1 
Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att an-
vända den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällan-
de bestämmelser för användandet. 
 
3.2 
Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvat-
tenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar 
inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan 
levereras. 
 
Vatten som levereras genom allmän VA-anläggning får utnyttjas för 
värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen 
medger detta. 
 
Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när 
denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendoms-
skada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd 
som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. 
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin 
vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. 
 
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt 
meddelande om detta. 
 
3.3 
Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning 
tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudman-
nens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket 
slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erfor-
derliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling 
med installationen i övrigt. 
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Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt 
att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta 
upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla 
mätaren. 
 
4. Användning av den allmänna avloppsanläggningen 

4.1 
Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har 
rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar 
gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte 
kan tillgodoses bättre på annat sätt. 
 
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i 
ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. 
 
4.2 
Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna 
avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skriftli-
gen medger det.  
 
4.3 
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsme-
del, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större 
mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte hel-
ler vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vid-
häftning, gasbildning eller explosion.  
 
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i 
förbindelsepunkten. 
 
Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges i första och andra stycke-
na ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen. 
 
Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfalls-
kvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande. 
 
4.4 
Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen leve-
rerade dricksvattnet. 
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4.5 
Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet 
att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nöd-
vändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för repara-
tion, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens 
egna eller därmed förbundna anläggningar. 
 
4.6 
Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutan-
de avleda dag- och dränvatten. (Med spillvatten likställs i denna punkt 
allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till spillvat-
tenledning.) 
 
Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd 
för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen 
medgivit undantag. 
 
Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande led-
ning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske, sedan särskild för-
bindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren underrät-
tats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av 
dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när hu-
vudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana åtgärder har vidta-
gits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha 
upphört. Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillför-
seln kan medges av huvudmannen om särskilda skäl föreligger. 
 
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, 
kan huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vat-
ten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels att 
avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen 
i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren hans kostnader för erfor-
derlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som nyinkopp-
las till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än 
den huvudmannen bestämmer. 
 
4.7 
Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna av-
loppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån har annan 
sammansättning än spillvatten från bostäder (hushållsspillvatten) vad 
gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer 
därvid villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 
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4.8 
Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet 
till annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan 
verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos avloppsvattnet från 
fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analy-
ser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av av-
loppsvattnet. 
 
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över 
verksamhet som inverkar på avloppsvattnets beskaffenhet och företar 
kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen 
anger hur journalföring och provtagningar ska göras. 
 
ABVA gäller fr.o.m. den 1 april 2009. 
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Information till fastighetsägare om Strömsunds 
kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 
 

1. Inledning 

Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestäm-
melser som finns i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i det 
följande kallad vattentjänstlagen, och Allmänna bestämmelser för an-
vändning av Strömsunds kommuns allmänna avloppsanläggning 
(ABVA).  

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Strömsunds kommuns 
allmänna VA-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som 
finns i kommunens ABVA. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i 
denna information är det nödvändigt att ha tillgång till ABVA. 

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

1.1 Huvudman för den allmänna VA-anläggningen 

Huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Strömsunds kom-
mun är Strömsunds kommun. 

1.2 Verksamhetsområde 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett 
fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Uppgift om verk-
samhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-
anläggningarna. 

1.3 Fastighetsägare 

Med fastighetsägare avses i vattentjänstlagen (2006: 412), i ABVA (all-
männa bestämmelser) och i denna information ägare av fastighet inom 
VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jäm-
ställs med fastighetsägare bland andra arrendator och tomträttshavare. 

Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knutet till fastigheten 
och inte till fastighetsägaren och består så länge fastigheten består. Det-
ta innebär att det inte går att säga upp ett ”VA-abonnemang” och där-
med undgå avgiftsskyldighet. 

Huvudman kan träffa avtal med annan än fastighetsägare om rätt att få 
använda VA-anläggningen. Konsekvensen av detta blir att det som en-
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ligt vattentjänstlagen gäller för fastighetsägaren istället gäller för an-
vändaren. Detta innebär att huvudmannen därefter endast kan kräva 
betalning av den som han har träffat avtal med. 

1.4 Vad ingår i den allmänna VA-anläggningen? 

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsrenings-
verk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anord-
ningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. I 
den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till 
förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. 

1.5 Vad ingår i fastighetsägarens VA-installation? 

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastighe-
ten dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även an-
ordningar, t.ex. tappventiler och tvättställ, som anslutits till en sådan 
ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om 
inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal. 

1.6 Servisledning 

Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller 
en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät. Den delas av 
förbindelsepunkten i den allmänna anläggningens del och i fastighetens 
del. 

1.7 Juridisk ansvarsfördelning 

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anlägg-
ning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med 
förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens led-
ningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett. 

1.8 Kostnadsfördelning  

Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna 
anläggningen. 

Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installa-
tionen. 

Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. an-
ordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, 
bekostas av vederbörande fastighetsägare om inte huvudmannen be-
stämt annat. 
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2. Förbindelsepunkters lägen 

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbin-
delsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-
anläggningen. För varje typ av ledning som skall kopplas till den all-
männa anläggningen, t.ex. för vatten, spillvatten och dagvatten, upprät-
tas en egen förbindelsepunkt. Dessa ligger vanligtvis nära varandra och 
vanligen i fastighetens omedelbara närhet, ca 0,5 m utanför fastighets-
gräns, men huvudmannen kan också ha meddelat annat läge.  

I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastig-
hetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella 
önskemål till huvudmannen, får han acceptera det läge som huvud-
mannen fastställt. 

När uppgift om förbindelsepunkters lägen lämnas för fastighet som 
ännu inte inkopplats, anges normalt för samtliga servisledningar di-
mension och planläge samt för avloppsserviser även höjdläge. 

Ifråga om dagvatten från fastighet kan det ibland förekomma att sådant 
vatten får avledas till den allmänna avloppsanläggningen utan att fas-
tigheten försetts med en särskild servisledning för detta ändamål. För-
bindelsepunkt kan sålunda inte upprättas i detta fall och meddelas fas-
tighetsägaren. Huvudmannen måste emellertid ha vidtagit särskilda åt-
gärder för sådan avledning och ha underrättat fastighetsägaren om det-
ta. 
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3. Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 

3.1 Anmälan om anslutning 

Om en fastighetsägare vill ansluta fastigheten till den allmänna anlägg-
ningen ska han göra anmälan om detta hos huvudmannen. Anmälan 
ska göras på blankett, som huvudmannen tillhandahåller.  

Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudman-
nen fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. 
Huvudmannen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledning-
arnas antal, dimensioner, lägen och utförande. 

Inkoppling av två eller flera fastigheters VA-installationer till den all-
männa anläggningen i en gemensam förbindelsepunkt för fastigheterna 
kan beviljas om huvudmannen bedömer att det finns särskilda skäl för 
en sådan lösning. Avtal om detta träffas i sådana fall med huvudman-
nen. En förutsättning för att en gemensam förbindelsepunkt ska beviljas 
är ofta att fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning. 

Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen i vissa fall rätt till anstånd 
med att utföra arbetet för att samordningen med andra arbeten inte ska 
försvåras och för att denne ska kunna följa sin utbyggnadsplan. 

Huvudmannen medger inkoppling av fastighetens VA-installation till 
den allmänna anläggningen när anläggningsavgiften är betald eller om 
avgiften ska delbetalas, när godtagbar säkerhet ställts. Huvudmannen 
är dock enligt vattentjänstlagen inte skyldig att låta en fastighet kopplas 
till den allmänna anläggningen om fastighetens installation har väsent-
liga brister.  

Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för 
att han skall kunna undersöka en VA-installation och dess användning 
innan VA-installationen kopplas till den allmänna anläggningen eller 
annars när det behövs för att huvudmannen skall kunna fullgöra sina 
skyldigheter. 

Huvudmannen själv behöver nödvändigtvis inte göra inkopplingen, 
utan detta kan efter huvudmannens medgivande överlåtas till fastig-
hetsägarens entreprenör, förutsatt den senare har ett system för kvali-
tetssäkring för denna typ av arbete. 

3.2 Ny förbindelsepunkt 

Om fastighetsägaren vill ha en ny förbindelsepunkt i stället för den be-
fintliga och huvudmannen efter ansökan går med på detta, så får fas-
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tighetsägaren bekosta den nya servisledningens allmänna del samt 
bortkopplingen av den tidigare servisledningens allmänna del. 

Vill huvudmannen upprätta en ny förbindelsepunkt i stället för den be-
fintliga, så ska huvudmannen ersätta fastighetsägaren för de kostnader 
som uppstår med den nya servisledningen och inkoppling av denna.  

Ett skäligt avdrag med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder 
och skick bör göras i båda fallen. 

3.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldighet för fastighetsägaren inträder när huvudmannen upp-
rättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om detta. Där-
utöver krävs att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för VA, 
att fastigheten har behov av en vattentjänst och att behovet inte kan till-
godoses bättre på annat sätt.  

Ibland kan bortledning av dagvatten från en fastighet till den allmänna 
anläggningen ske utan att förbindelsepunkt upprättats. Har förbindel-
sepunkt för dagvatten från fastighet inte upprättats, men fastigheten 
anses i behov av bortledning av dagvatten, inträder avgiftsskyldighet 
för detta ändamål när huvudmannen har ordnat de anordningar som 
behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta. 

4. Användning av den allmänna dricksvattenanläggning-
en 

4.1 Dricksvattnets kvalitet, tryck och mängd 

Huvudmannen har bara skyldighet att leverera vatten för hushållsän-
damål till anslutna fastigheter inom verksamhetsområdet. Vattnet ska 
vara av dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Hu-
vudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller 
att viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. 

4.2 Begränsning av vattenleverans 

Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna 
för att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande om-
ständigheter. Vid planlagt leveransavbrott informerar huvudmannen 
fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligt med-
delande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges 
t.ex. genom lokalradion eller via huvudmannens hemsida. 

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin 
vattenförbrukning efter de anvisningar som huvudmannen lämnar.  
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4.3 Dricksvatten för andra ändamål 

Vatten används även för andra ändamål än hushåll, t.ex. i industrier 
och ibland också som energikälla. Industrier eller andra verksamheter 
med stor vattenförbrukning, särskilda kvalitetskrav eller som kräver 
stora flöden kan inte utan vidare påräkna att huvudmannen kan klara 
sådana behov om inte detta särskilt avtalats. 

4.4 Vattenmätare 

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om 
inte huvudmannen bestämmer annat. Huvudmannen tillhandahåller 
och installerar vattenmätaren och är dess ägare. Fastighetsägaren är en-
ligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna 
huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned 
eller sätta upp vattenmätaren. 

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt 
att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta 
upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla 
mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning ska fastighetsägaren 
lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren. Har av-
sättning för mätare utförts innan placeringen godkänts av huvudman-
nen, är fastighetsägaren, om huvudmannen så kräver, skyldig att svara 
för och bekosta flyttningen av avsättningen så att mätarens plats kan 
godkännas av huvudmannen. 

Om det misstänks att mätaren visar fel, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen tycker det är nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det. Undersökningen ska bekostas av fastighetsäga-
ren, om han begärt undersökningen och mätaren godkänns. I annat fall 
bekostar huvudmannen undersökningen. 

Vid undersökning av mätaren bestäms felvisningen i två kontrollpunk-
ter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare. Kan mät-
felets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har hu-
vudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, 
kan begära rättslig prövning av frågan hos Statens va-nämnd.  

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost 
och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig 
värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsäga-
ren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. 
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Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ned på 
grund av frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till huvudman-
nen, som mot ersättning tar ned och åter sätter upp mätaren. 

5. Användning av den allmänna avloppsanläggningen 

5.1 Avloppsvatten 

Huvudmannen är skyldig att ta emot avloppsvatten från anslutna fas-
tigheter inom verksamhetsområdet om inte behovet kan tillgodoses 
bättre på annat sätt. Verksamhetsområdet kan avse enbart spillvatten, 
enbart dagvatten eller såväl spillvatten som dagvatten. 

Med spillvatten menas förorenat vatten från hushåll, industriell till-
verkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m.m. 

Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller 
konstruktion t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grund-
vatten. 

5.2 Avloppsvattnets beskaffenhet 

Huvudmannen är dock inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll 
i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens. För att få släppa ut 
sådant spillvatten i det allmänna ledningsnätet förutsätts vanligen att 
avtal upprättas. Huvudmannen är inte heller skyldig att ta emot av-
loppsvatten om behovet av avledning kan tillgodoses bättre på annat 
sätt. 

Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt 
avloppsvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen leve-
rerade dricksvattnet. 

Fastighetsägare är skyldig att till huvudmannen anmäla verksamhet 
som kan inverka på avloppsvattnets sammansättning. 

5.3 Fastighet som används till annat än bostad 

Med hänsyn till kraven på åtgärder för att hindra vattenförorening är 
det i många fall nödvändigt för huvudmannen att ha en noggrannare 
kontroll över vad som avleds till den allmänna avloppsanläggningen än 
vad som gäller för bostadsfastigheter. Fastighetsägaren har därför en-
ligt ABVA ålagts att lämna uppgift om arten och omfattningen av sådan 
verksamhet inom fastigheten, som kan inverka på avloppsvattnets in-
nehåll. Provtagningar och analyser, som huvudmannen finner nödvän-
diga för kontroll av sådant avloppsvatten, bekostas av fastighetsägaren 
eller genom denne av företag, rörelse eller verksamhet som avleder av-
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loppsvattnet. Kostnaden för sådan kontroll kan också ingå i särskild in-
dustriavloppstaxa. 

I punkt 14 i ABVA har införts en bestämmelse, som gör det möjligt för 
huvudmannen att föreskriva att fastighetsägaren själv, enligt huvud-
mannens anvisningar och på det sätt och i den omfattning huvudman-
nen bestämmer, ska föra journal över verksamheten och själv utöva 
kontroll av avloppsvattnets innehåll. 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot vatten som utnyttjats för 
värmeutvinning, eftersom sådant vatten enligt vattentjänstlagen inte är 
att anse som avloppsvatten. 

5.4 Industrier måste samråda med huvudmannen 

Fastighetsägare som använder eller avser att använda den allmänna av-
loppsanläggningen och som avser att ansöka om prövning av avlopps-
utsläpp enligt miljö-lagstiftningen ska samråda med huvudmannen. 

5.5 Dag- och dränvatten 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fas-
tighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på an-
nat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt 
omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära 
sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och eller dränvatten av-
leds till ett s.k. perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten el-
ler att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Med dag- och dränvat-
ten likställs allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer inte ska av-
ledas till spillvattenförande ledning. Vid behov kan fastighetsägaren 
rådgöra med huvudmannen. 

I ABVA regleras att, om dag- och dränvatten avleds från fastighet till 
spillvattenförande ledning, får avledningen inte fortsätta sedan särskild 
förbindelsepunkt för dag- och dränvatten upprättats och fastighetsäga-
ren underrättats om detta. Huvudmannen kan alternativt ha vidtagit 
åtgärder för avledning utan att förbindelsepunkt har upprättats och 
meddelat fastighetsägaren detta.  

Huvudmannen bestämmer inom vilken tid tillförseln ska ha upphört. 
Undantag från förbudet eller anstånd kan medges av huvudmannen 
om särskilda skäl föreligger. Ändrar fastighetsägaren installationen så 
att dag- och dränvattnet avleds till den allmänna dagvattenledningen 
eller till LOD-anläggning kan huvudmannen i vissa fall bevilja bidrag 
till kostnaderna för ändringen. En förutsättning för att ett sådant bidrag 
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skall beviljas är att kostnaderna för ändringen avsevärt överstiger ge-
nomsnittskostnaden inom området. 

5.6 Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsanläggning-
en 

Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. 
Innebörden av dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte 
får avledas till avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. 
Uppdämning innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan 
kan stiga i anslutande ledningar.  

Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten ska avledas till dagvat-
tenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i 
första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall. Dagvat-
tenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i 
ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekven-
sen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att 
dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.  

5.7 Avgifter 

Fastighetsägares avgiftsskyldighet till huvudmannen regleras i taxan 
för allmänna vattentjänster. VA-taxan innehåller uppgifter om anlägg-
ningsavgifter, d.v.s. uppgifter om vad nyanslutningar kostar, bruk-
ningsavgifter samt uppgifter om avgifter för vanligen förekommande 
tjänster som huvudmannen tillhandahåller på fastighetsägarens begä-
ran, t.ex. servisavstängning. 

Huvudmannen kan träffa avtal med ägare till fastighet och andra av-
giftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföre-
skrifter. 

5.8 Övrigt 

Enligt vattentjänstlagen ska en allmän VA-anläggning användas så att 
det inte uppkommer olägenhet för huvudmannen eller annan. Det får 
inte uppstå svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från mil-
jö- och hälsoskyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden 
enligt lag eller annan författning eller enligt avtal. Fastighetsägare an-
svarar för att VA-installationen, även sådan som inte kräver bygglov, 
anordnas och utförs så att den fyller kraven enligt Boverkets byggreg-
ler.  

Enligt ABVA får spillvatten från köksavfallskvarn tillföras den allmän-
na avloppsanläggningen endast om huvudmannen efter ansökan skrift-
ligen medger det.  
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Bensin-, olje- och fettavskiljare samt sand- och slamfång i gårdsbrunnar 
o.d. ska tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller av-
sedd funktion. 

Huvudmannen har enligt vattentjänstlagen rätt att undersöka VA-
installationen och dess användning. Påträffas allvarliga brister är fas-
tighetsägaren enligt vattentjänstlagen skyldig att rätta till dessa så att 
det inte uppkommer olägenheter för huvudmannen eller någon annan. 
Om så inte sker är huvudmannen inte skyldig att låta fastigheten vara 
kopplad till den allmänna anläggningen. 

Om en fastighets VA-förhållanden påtagligt avviker från de förhållan-
den som i övrigt råder i en allmän VA-anläggnings verksamhetsområ-
de, får huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda 
villkor för att använda VA-anläggningen. 

5.9 Anmäl ändringar 

Fastighetsägare ska på begäran lämna huvudmannen underlag för av-
giftsberäkning. Dessutom ska fastighetsägare självmant anmäla sådan 
ändring av VA-installationen eller annat förhållande, som enligt taxan 
kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. 

5.10 Anmäl ägarbyte 

Fastighetsägare ska utan dröjsmål underrätta huvudmannen när fastig-
heten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress 
och tillträdesdag. 

5.11 Vattenavstängning 

Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt för-
summat sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen 
väsentlig, har huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln till fas-
tigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas 
genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet 
för människors hälsa. 

Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för så-
väl avstängning som återinkoppling. 

5.12 Risk för källaröversvämning 

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan av-
loppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn el-
ler snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten 
kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar 
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och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häf-
tiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken. 

Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intres-
se i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till 
följd av uppdämning i ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis 
vidtas: 

• Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt  

• Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automa-
tiska bakvattenventiler fungerar  

• De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätan-
de anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar  

• Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstäng-
ningsanordningar inte fungerar  

• Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden  

• Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas  

• Kontroll av att intern avloppspump fungerar  

• Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst 
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VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 
 
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceför-
valtningen, nedan kallad VA-verksamheten. 
 

 Innehållsförteckning, § 
 1-4          Allmänt 

5-11 Anläggningsavgifter 
12-14 Brukningsavgifter 
15-19 Särskilda avgifter 
  Taxans införande 
 
Allmänt 

§ 1 

För att täcka kostnader för Strömsunds kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verk-
samhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt § 3 VA-lagen 1970:244 om 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, jämte senare tillägg och 
ändringar, jämställs med fastighetsägare. 
 
§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och bruk-
ningsavgifter (periodiska avgifter). 
 
§ 3 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd 
fastighet. 
 
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är be-
byggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsända-
mål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller hu-
vudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas 
för vissa andra ändamål såsom: 
 
Kontor Förvaltning  Hantverk        Utbildning       
Butiker           Utställningslokaler Sjukvård Kyrkor 
Hotell             Restauranger Omsorg Samlingslokaler 
Småindustri 
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Annan fastighet är industrifastighet och aktiva jord- och skogsbruksfas-
tigheter som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsän-
damål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för be-
byggande, men ännu ej bebyggts. 
 
VA-avgifter på campinganläggningar  
 
Samtliga ytor per anslutningspunkt sammanräknas och den totala ytan 
på byggnaderna delas med bruttoarean 300 kvm för att få antalet bygg-
nadsenheter, vilket ligger till grund för byggnadsenhetsavgiften för 
campinganläggningarna. 
 
§ 4 

4.1  Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 
 avgift avgift 
 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp Ja Nej 
från fastighet inom detaljplan 
Dg, dagvattenavlopp från allmänna Nej  Nej 
platser såsom gator, vägar, torg och 
parker inom detaljplan 
 
Som detaljplan kan enligt 17 kap § 4 plan- och bygglagen, SFS 1987:246, 
även äldre plan gälla. 
 
4.2  Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträ-
der när VA-verksamheten upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och underrättat fastighetsägaren därom. 
 
Härvid förutsätts att samtliga i § 9 första stycket VA-lagen angivna för-
utsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3  Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 
 
Anläggningsavgifter 
 
§ 5 

5.1  För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall 
betalas anläggningsavgift. 
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Avgift utgår per fastighet med: 

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisled-
ningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
  Inkl. moms Exkl. moms 

 Alla tre ändamål  30 000 kr 24 000 kr 
 Två ändamål   24 000 kr 19 200 kr 
 Antingen V eller S  18 000 kr 14 400 kr 
 Enbart Df  12 000 kr 9 600 kr 
 
b) En avgift per byggnadsenhet  6 250 kr  5 000 kr      
 varav 
 - vatten (V)  45 % 
 - spillvatten (S)  55 % 
 
c) En avgift per m2 tomtyta  3,75 kr 3,00 kr 
 varav 
 - vatten (V)  45 % 
 - spillvatten (S)  55 % 
 
5.2  Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter för-
delas servisavgiften enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3  Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, ny-
byggnadskarta eller annan karta som VA-verksamheten godkänner. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar sum-
man av avgifterna enligt 5.1 a) och b). 
 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift ut 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger. Vid 
tillämpning av begränsningsregeln inräknas de sammanlagda avgifter-
na för tillkommande servisledningar ej till högre belopp än 100 % av 
avgifterna enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfäl-
len och avgifterna därmed blivit högre. 
 
5.4  Som byggnadsenhet räknas en bostadslägenhet och bestäms efter 
de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 
uppmätning som VA-verksamheten godkänner. 
 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet, som används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas 
varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 02 10 53 som en byggnadsenhet. 
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5.5  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter betalas avgifter enligt 5.1 a). 
 
5.6  Ökas fastighets tomtyta betalas avgift enligt 5.1 c) för tillkomman-
de tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall 
anses vara tidigare betald. 
 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begräns-
ningsregeln i 5.3. 
 
5.7  Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller er-
sätts riven bebyggelse på fastighet, betalas avgift enligt 5.1 b) för varje 
tillkommande byggnadsenhet. 
 
§ 6 

6.1  För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

a) En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisled-
ningar till förbindelsepunkter för V, S och Df  

  
  Inkl. moms Exkl. moms 

 Alla tre ändamål  30 000 kr 24 000 kr 
 Två ändamål   24 000 kr 19 200 kr 
 Antingen V eller S  18 000 kr 14 400 kr 
 Enbart Df  12 000 kr   9 600 kr 
 
b) En avgift per m2 tomtyta  12,50 kr 10,00 kr 
 varav 
 - vatten (V)  45 % 
 - spillvatten (S)  55 % 
   
Anstånd med betalning av tomtyteavgift medges för viss tid, högst 
10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och reste-
rande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) 
från den dag anståndet beviljats tills anståndet upphör.  
 
6.5  Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 
förbindelsepunkter betalas avgift enligt 6.1 a)  
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6.6  Ökas fastighets tomtyta betalas avgift enligt 6.1 b) för tillkom-
mande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte 
skall anses vara förut betald. 
 
§ 7 

7.1  För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

Servisavgift 5.1 a 100 %  
 6.1 a 100 % 
Tomtyteavgift 5.1 c 100 %  
 6.1 b 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 b 0 % 
  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar sum-
man av avgifterna 5.1 a) och b), jfr 5.3 andra stycket begränsningsregel 
för maximal tomtyteavgift.  
 
7.2  Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt 
följande: 

Tomtyteavgift  5.1 c      0 %  
    6.1 b    30 % 
Lägenhetsavgift  5.1 b  100 % 
  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om be-
gränsningsregeln för tomtyta i 5.3 andra stycket så medger. 
 

§ 8 

8.1  Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldig-
het inte tidigare förelegat, betalas avgifter enligt 5.1 och 6.1. 
 
8.2  För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare 
än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 
och 6.1, betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). 
Etableringsavgiften avses täcka VA-verksamhetens merkostnader till 
följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av övriga ser-
visledningar. 
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§ 9 

Anläggningsavgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 299,4 
(2005-08) Entreprenadindex E84 serie 325. När detta index ändras har 
VA-verksamheten rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter med basmå-
nad augusti, dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsjusteringar ut-
över KPI beslutas av kommunfullmäktige. 
 
§ 10 

10.1  Sedan avgiftsskyldighet inträtt skall avgift betalas inom tid som 
anges i räkning. 
 
10.2  Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften förde-
las på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år. Ränta skall 
betalas enligt § 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till be-
talning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske 
till dess ifrågavarande del av avgiften betalas. 
 
10.3  Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov 
för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. 
ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. 
Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till VA-
verksamheten när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastig-
hetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt § 18 för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde 
och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
§ 11 

11.1  Om fastighetsägare begär och VA-verksamheten medger att led-
ningar utförs på annat sätt eller försetts med andra anordningar än 
verksamheten funnit erforderligt, skall fastighetsägaren betala VA-
verksamheten för dessa åtgärder, förutom anläggningsavgift enligt §§ 5, 
6 och 7. 
 
11.2  Om fastighetsägare begär och VA-verksamheten medger att ny 
servisledning skall utföras i stället för redan befintlig, skall fastighets-
ägaren betala dels den nya servisledningens allmänna del med det av-
drag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens 
ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens all-
männa del. 
 
11.3  Om VA-verksamheten anser det nödvändigt att anlägga ny servis-
ledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är verksam-
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heten skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag 
som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder 
och skick. 
 
Brukningsavgifter 
 
§ 12 

12.1  För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
   Inkl. moms Exkl. moms 

a) En fast grundavgift per år 1 000 kr 800 kr               
 
b) En avgift per m3 levererat vatten 26,25 kr 21,00 kr 
 varav  
 - vatten (V) 45 % 
 - spillvatten (S)  55 % 
 
c)  En avgift per år och byggnads- 1 500 kr  1 200 kr 
 enhet* för bostadsfastighet och  
 därmed jämställd fastighet  
 varav  
 - vatten (V) 45 % 
 - spillvatten (S) 55 % 
 
d) En avgift per år och varje påbörjad 1 kr 0,80 kr  
 m2 tomtyta för annan fastighet 
 varav  
 - vatten (V) 45 % 
 - spillvatten (S) 55 % 
 
*För definition av byggnadsenhet se 5.4 
 
12.2  Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, ny-
byggnadskarta eller annan karta som VA-verksamheten godkänner. 
 
12.3  Har VA-verksamheten bestämt att vattenförbrukningen för be-
byggd fastighet tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas av-
gift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/byggnads-
enhet i permanentbostad och med 50 m³/byggnadsenhet för fritidsbo-
stad. För definition av byggnadsenhet se 5.4 
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12.4  För s.k. byggvatten skall vattenförbrukningsavgift betalas enligt 
12.1 b). Om mätning inte sker antas den förbrukade vattenmängden 
uppgå till 30 m3 per byggnadsenhet. 
 
12.5  För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall en årlig 
avgift betalas med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften 
enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.  
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
12.6  Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mä-
taren härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av under-
sökningskostnaderna betala ett belopp motsvarande 50 % av den fasta 
avgiften enligt 12.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor. 
 
12.7  För spillvattenmängd, som enligt VA-verksamhetens medgivande 
avleds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), skall avgift betalas med 
30 % av avgiften enligt 12.1 b). Beloppet avrundas till närmaste hela 
ören. 
 
§ 13 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levere-
rad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden 
till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp betalas efter den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens be-
kostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat 
sätt som överenskommits mellan VA-verksamheten och fastighetsäga-
ren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras ef-
ter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mel-
lan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 
§ 14 

För obebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas enligt 12.1 a). 
 
Särskilda avgifter 
 
§ 15 

Har VA-verksamheten på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd el-
ler har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vatten-
tillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av VA-
verksamheten debiteras följande avgifter: 
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 Inkl. moms Exkl. moms 

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare  
Byte av skadad mätare     1 000 kr    800 kr 
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel   750 kr   600 kr 
Montering och demontering av strypbricka i   1 000 kr    800 kr 
vattenmätare                                                                   
Länsning av vattenmätarbrunn   750 kr    600 kr 
 
Hyra av ståndrörsmätare (exklusive vatten)     
- årsavgift  Självkostnadspris 
- avgift per dygn  Självkostnadspris 
 
Vid inställelse utanför ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte 
var tillgängligt under ordinarie arbetstid, skall avgiften ökas med 50 % 
för att täcka VA-verksamhetens merkostnader. 
 
§ 16 
 
Brukningsavgifter enligt § 12 är baserade på indextalet 279,9 (2005-08) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras har VA-verksamhe-
ten rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter med basmånad augusti, 
dock inte oftare än en gång årligen. Avgiftsjusteringar utöver KPI be-
slutas av kommunfullmäktige. 
 
§ 17 
 
Avgift enligt 12.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal, ter-
tial eller halvår enligt beslut av VA-verksamheten. Avgift enligt 12.1 b) 
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vatten-
mängd eller annan grund som anges i §§ 12 och 13. 
 
Sker enligt VA-verksamhetens beslut mätaravläsning inte för varje de-
bitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbruk-
ning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 
skall ske i genomsnitt minst en gång per år.  
 
Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begä-
ran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 18 
 
Om det skulle vara uppenbart oskäligt att för viss fastighet beräkna an-
läggningsavgifter eller brukningsavgifter enligt §§ 5,6,7 och 12 får VA-
verksamheten och fastighetsägaren träffa avtal om avgifternas storlek. 
Avtal beslutas av kommunstyrelsen.  
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§ 19 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall dröjs-
målsränta betalas enligt  § 6 räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 
 
Taxans införande 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 april 2006. De brukningsavgifter enligt 
12.1, 12.4, och 12.6 samt § 13, som är baserade på uppmätning hos fas-
tighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som 
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan an-
givna dagen för taxans ikraftträdande. 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verksamheten beträf-
fande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av statens VA-
nämnd jämlikt § 37 VA-lagen. 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige den 1 mars 2006, § 13 
Reviderad av kommunstyrelsen den 24 oktober 2006, § 195 
Fastställd av kommunfullmäktige den 25 februari 2009, 6 
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Renhållningsordning - avfallsplan med tillhörande 
föreskrifter 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2013 då renhållningsordning an-
tagen den 1 mars 2000 upphör att gälla.  

 

Befintliga tömningsintervall för slam gäller oförändrat under slamtöm-
ningssäsongen år 2013 och eventuella ändringar fr.o.m. den 1 november 
2013.  

 

Redan fattade beslut om undantag från den tidigare gällande renhåll-
ningsordningen påverkas inte av dessa föreskrifter. 
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1 Inledning 
En avfallsplan ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala miljömå-
len. Strömsunds kommuns avfallsplan har tagits fram av en intern arbets-
grupp från teknik- och serviceförvaltningen (TSF), miljö- och byggavdelning-
en (MoB) och ansvarig politiker i Strömsund kommun. Målsättningen är att 
det ska ske en minskning av miljöskadliga ämnen i avfallet, minskad upp-
komst av avfall och en ökad återvinning av biologiskt avfall, i enlighet med 
såväl de regionala miljömålen i Jämtlands län som med de nationella miljömå-
len.  
 
Avfallsplanen gäller i 4 år och tar upp kommunens mål för avfallsområdet för 
åren 2013 till 2016, samt hur dessa skall uppnås genom arbete mot kategori-
specifika inriktningsmål. Arbete med översyn av planen ska påbörjas ett år in-
nan den har upphört att gälla. Kommunstyrelsen följer upp planen årligen, en-
ligt Naturvårdsverkets föreskrift, genom revidering av åtgärdsprogram och 
underlagsmaterial. Avfallsplanen med tillhörande dokument inklusive doku-
mentation av årliga revideringar ska finnas tillgängliga på kommunens hem-
sida.  
 
Hushållsavfall, verksamhetsavfall, det kommunala renhållningsansvaret och 
kommunala förvaltningar och bolag, är de kategorier som avfallsplanen delats 
in i. För de olika kategorierna finns inriktningsmål, mätbarhet, åtgärder, an-
svar, uppföljning och miljöbedömning specificerade. Strömsunds kommun 
ska via avfallsplanen styra avfallshanteringen mot en resurshushållning, base-
rad på kretsloppsprincipen. Kommunen ska verka för en ökad återanvänd-
ning och återvinning av material, samt verka för en minskning av nytt materi-
al som används i produktions- och konsumtionssystemen. Till planen finns bi-
fogat en bilagedel, vilken innehåller nationella och regionala miljömål samt 
nulägesbeskrivning. Representanter för intresseorganisationer, politiska parti-
er, länsstyrelsen, kommunala förvaltningar, företagarföreningar samt allmän-
heten har fått tillfälle att lämna synpunkter på planen genom utställning och 
remissbehandling. 
 

2 Resultat av den förra avfallsplanen 
Strömsunds förra avfallsplan gällde åren 2000-2004. En uppföljning har gjorts 
för att se hur målen uppfylldes 2004. Mängden utsorterat material för återvin-
ning har ökat markant och målet har uppnåtts med hög marginal1

                                            
1 Jämförelse mellan mängden inkommande sorterat grovavfall (inräknat sorterat byggavfall, asbest, trä, metall, industriplast, 
mjukplast, papper och wellpapp) och inkommande osorterat byggavfall på Lidens ÅVC under år 2004. 

. Enligt pla-
nen skulle inget osorterat avfall deponeras efter 2004, detta mål uppfylldes 
inte. Avfall har deponerats på kommunala avfallsupplag men detta slutades 
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med helt under 20082. Deponerad mängd avfall ökade under perioden 2000-
20043. Deponering av avloppsslam upphörde 20044 i enlighet med avfallspla-
nen och mängden aska till deponering mer än halverades under samma peri-
od5

 
. Alla mål förutom ett har därmed uppnåtts. 

3 Övergripande regelverk, avfallsplanarbete och infor-
mation om avfallshanteringen i kommunen 

3.1 Lagar och riktlinjer relaterat till avfallsplan, Strömsunds 
kommun  

Det regelverk som i huvudsak styr avfallshanteringen är Miljöbalken 
(1998:808) samt EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG. 
 
Varje kommun är enligt Miljöbalken skyldig att upprätta en ”Renhållnings-
ordning” bestående av en ”Avfallsplan” och ”Lokala föreskrifter” om avfalls-
hanteringen i kommunen. Miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter 
och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning (NFS 2006:6) anger vad en kommunal avfallsplan ska inne-
hålla.  
 
Avfallsplanen påverkas även av kommunens egna dokument: ”Översiktsplan 
från år 1991”, ”Miljö- och byggnämndens policy för dispenser från årlig kom-
munal slamtömning från enskilda avloppsanläggningar samt tillstånd för eget 
omhändertagande av slam”. 
 

3.2 Avfallstrappan  
Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder att behandla avfall bör 
användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s 
miljömål. Sverige har antagit avfallstrappan. 
Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg: 
1. Minimera mängden avfall. Mängden avfall minimeras dels genom att 

producenter använder så effektiva produktionsmetoder som möjligt. Ut-
över det kan konsumtionsmönster förändras. 

2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. 
Detta är en hanteringsform som idag främst sköts av ideella verksamheter, 
vilka samlar in brukbara objekt. 

  

                                            
2 Strömsunds kommun har till och med 31/12 2008 haft dispens från förbudet i deponiförordningen (2001:512) att depone-
ra brännbart och organiskt avfall. 
3 Enligt statistik över deponerad mängd år 1998-2003, ingen jämförbar uppgift hittades för år 2004. 
4 Enligt AVA-chef Richard Persson 2011-11-24 
5 Uträknad mängd aska på Lidens ÅVC perioden år 1998-2004. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Avfall�
http://sv.wikipedia.org/wiki/EU�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Producent�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumtion�
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85teranv%C3%A4ndning�
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3. Återvinning. Genom att återvinna befintligt material kan råvaruproduk-
tionen (t ex i skogen eller gruvan) minska vilket sparar stora resurser. Här 
kommer dessutom det så kallade producentansvaret in, vilket är ett styr-
medel så att producenterna själv får ansvara för sitt avfall. Producentan-
svaret är lagstiftat för följande avfallsslag: förpackningar, returpapper 
(tidningar), däck, batterier, elektriska och elektroniska produkter samt bi-
lar. 

4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i t ex 
fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk, där det kan användas 
för att alstra värme och el. 

5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en deponi, alltså 
det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en 
resurs. 

 

 
 
Källa: Nisse Hörberg, Gästrike Återvinnare 

3.3 Förebyggande av förpacknings- och tidningsavfall 
Strömsunds kommun kommer att gå ut med information om hur förpack-
nings- och tidningsavfall kan förebyggas. Detta är tänkt att göras på Ström-
sund kommuns hemsida samt genom besök på skolor. Med information kan 
både mängden förpackningar och tidningar (exempelvis direktreklam) mins-
ka.  

 

4 Avfallsplanens struktur 
Avfallsplanens inriktningsmål och åtgärder redovisas i avsnitten 5.1-5.4: 
 
1. Hushållsavfall (hushållsavfall från såväl hushåll som verksamheter) 
2. Verksamhetsavfall (branschspecifikt avfall) 
3. Det kommunala renhållningsansvaret  
4. Kommunala förvaltningar och bolag  

Avfallstrappan 
- sikta uppåt! 

DEPONERA 

ENERGI-
UTVINNA 

ÅTERVINNA 
MATERIAL 

ÅTERANVÄNDA 
MINIMERA 

Det man inte 
skaffar behöver 

man inte slänga! Det som är 
skräp för en är 
ett fynd för en 

annan! Det som man 
återvinner 

behöver man 
inte utvinna! 

Energi kan inte 
förbrukas eller 
skapas, bara 
omvandlas! 

 

Det som ska ut ur 
kretsloppet ska in 

i deponin. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tervinning�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Producentansvar�
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rpackning�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Returpapper�
http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4ck_(hjul)�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bil�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bil�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rme�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kombikraftverk�
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rme�
http://sv.wikipedia.org/wiki/El�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deponering�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Soptipp�
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Varje avsnitt tar upp:  
 
Inriktningsmål för perioden 2013 till 2016 

De lokala miljömålen, se avsnitt 6, är nedbrutna i specifika inriktningsmål för 
varje avsnitt. Genom arbetet med inriktningsmålen förväntas de lokala miljö-
målen att uppfyllas. 
 
Mätbara mål 

De mätbara målen är satta för att redovisa hur långt man nått på väg mot in-
riktningsmålen. De är anpassade efter vad som är möjligt med beaktande av 
dagens situation, framtidens möjligheter och förändringar. Här anges också 
tidpunkten för när målen ska vara uppfyllda. 
 
Åtgärder 

Åtgärder som ska vidtas för att kunna uppnå de mätbara målen. Dessa åtgär-
der ska revideras årligen.  
 
Uppföljning av mätbara mål 

Uppföljningen sker årligen under april månad. Då planen anlägger ett utpräg-
lat brukarperspektiv, kommer uppföljningen bland annat att bestå av plock-
analyser, statistik över avfallsmängder samt undersökningar av hur nöjda 
kvinnor och män i olika åldrar är med systemet. Skulle uppföljningen visa att 
målen inte uppfylls, får Kommunstyrelsen besluta om justeringar av målen ef-
ter samråd med arbetsgruppen för avfallsplanen.  
 
Ansvariga 

Ansvariga för utförandet av åtgärderna och uppföljning.  
 
Miljöbedömning  

Enligt Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 
2006:6) ska en miljöbedömning av avfallsplanen göras i samband med att pla-
nen tas fram. I denna avfallsplan har miljöbedömningen integrerats i planen. 
För varje åtgärd som tas upp i den lokala delen med mål och åtgärder, finns 
bedömda miljökonsekvenser redovisade. Konsekvenserna är en bedömning av 
den påverkan som kan uppkomma på människors hälsa och miljön, om åtgär-
den genomförs, jämfört med förhållandena i dagsläget. Dagsläget har valts 
som nollalternativ i bedömningen. 
 



 
 

 
Titel: Avfallsplan 

6 (16) 

Id nr:  5:4   
 

5 Sammanställning, inriktningsmål, åtgärder, uppfölj-
ning, ansvar och miljöbedömning  

5.1 Hushållsavfall från hushåll och verksamheter 

5.1.1 Farligt avfall i hushållsavfall 
 
Inriktningsmål 

a. Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska. 
b. Mängden farligt avfall och läkemedelsrester som spolas ner i avloppet ska 

minska. 
 
Mätbart mål 2016 

Minst 90 % av både kvinnor och män i kommunen ska veta vad som är farligt 
avfall och var farligt avfall och läkemedelsrester ska lämnas. 
 
Åtgärder (revideras årligen) 

Information och kampanjer om farligt avfall och om vad som får spolas ner i 
avloppet riktade mot hushåll och verksamheter. Särskilda informationsinsat-
ser ska göras i samarbete med förskolan och skolan. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av:  

• Resultat av plockanalyser 
• Analyser av slam från kommunala reningsverk 
• Analyser av slam från slamlaguner 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning  

Teknik- och serviceförvaltningen, miljö- och byggavdelningen. 
 
Miljöbedömning 

Förbättrad service och ökad kunskapsnivå bör leda till ökad källsortering och 
därmed mindre mängd farligt avfall i kärlsoporna och i avloppet. 

 

5.1.2 Källsortering av hushållsavfall 
 
Inriktningsmål 

Hushållsavfallet ska källsorteras och behandlas så att god resurshushållning 
främjas. 
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Mätbara mål 2016 

a. Antal kg producentansvarsmaterial per person i kärlsoporna ska minska 
med 10 % jämfört 2012. 

b. Minst 90 % av de kvinnor och män som nyttjar kommunens renhållning ska 
känna till att det finns återanvändningsbodar i kommunen. 

 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Information och kampanjer om producentansvarsmaterial riktade mot hus-
håll och verksamheter. Särskilda informationsinsatser ska göras i samarbete 
med förskolan och skolan. 

b. Öppna återanvändningsbodar på kommunens samtliga återvinningscentra-
ler. 

  
Uppföljning 

a.   Årlig redovisning av: 
• Resultat av plockanalyser  
• Insamlade mängder 

 
b.  Årlig redovisning av: 
• Enkätresultat 
• Miljörapporter 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

a.  Teknik- och serviceförvaltningen, Miljö- och byggavdelningen. 
b. Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Miljöbedömning 
a. Materialåtervinningen ökar och det blir ett bättre omhändertagande av 

större mängder avfall. 
b. Minimering av avfall samt ökad materialåteranvändning, vilket minskar 

den totala mängden avfall. 
 
5.1.3 Nedskräpning, sopförbränning och annan olaglig hantering av hus-

hållsavfall 
 
Inriktningsmål 

Olaglig hantering av hushållsavfall, t.ex. nedskräpning och sopförbränning, 
ska upphöra. 
 
Mätbara mål 2016 

a.  Samtliga hushåll, såväl som fritidshusboende och permanentboende, ska 
betala grundavgift till den kommunala renhållningen. 
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b.  Samtliga hushåll, såväl fritidshusboende och permanentboende, ska lämna 
hushållsavfall till den kommunala renhållningen eller ha anmält eget om-
händertagande enligt miljöbalken. 

 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Årlig uppdatering av kundregistret och kontroll av vilka kunder som inte 
lämnat kärlsopor under året. 

b. Utskick till kunder som inte lämnat kärlsopor under året                                                                             
 
Uppföljning 

Årlig sammanställning av: 
• Antal bostadsfastigheter som inte är anslutna till kommunal renhållning 

och saknar dispens.  
• Antal inkomna klagomål på olaglig sophantering. 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

a.   Teknik- och serviceförvaltningen  
b.  Miljö- och Byggavdelningen 
 
Miljöbedömning 

Nedskräpning och utsläpp från otillåten avfallshantering minskar. 
 
5.1.4 Organiskt avfall i hushållsavfall 
 
Inriktningsmål 

Andelen organiskt avfall i kärlsoporna ska minska. 
 
Mätbart mål 2016 

Organiskt avfall, kg/person, i kärlsoporna ska minska med 5 % jämfört med 
2012 års nivå. 
Åtgärder (revideras årligen) 

Underlätta för hushåll och verksamheter att kompostera sitt matavfall genom 
information och kampanjer om organiskt avfall. Särskilda informationsinsat-
ser ska göras i samarbete med förskolan och skolan. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av: 
• Resultat av plockanalyser 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Teknik- och serviceförvaltningen, miljö- och byggavdelningen. 
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Miljöbedömning 

En ökning av den biologiska behandlingen av matavfall. Eget omhänderta-
gande av matavfall kommer att minska transporterna och återföra näringsäm-
nena till naturen. 
 
5.1.5 Kundnöjdhet, hushållskunder 
 
Inriktningsmål 

Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem. 
 
Mätbart mål 2016 

Mer än 90 % av de kvinnor och män som nyttjar kommunens renhållning ska 
vara nöjda med systemet för renhållning. 
 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Informationsträffar på olika orter i Strömsunds kommun. 
b. Förbättra kommunens hemsida inom avfallsområdet. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av: 

Kundenkäter med frågor om kunskaper, attityder och värderingar. 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

a. Teknik- och serviceförvaltningen, miljö- och byggavdelningen 
b. Teknik- och serviceförvaltningen, miljö- och byggavdelningen 
 
Miljöbedömning 

Om kvinnor och män som nyttjar renhållningen är nöjda med kommunens 
renhållningssystem sorterar de avfallet bättre. 
 

5.2 Verksamhetsavfall  

5.2.1 Avfallstrappan, verksamhetutövare 
 
Inriktningsmål 

Företag och andra verksamhetsutövare ska känna till innebörden av avfalls-
trappan.  
 
Mätbart mål 2016 

Minst 90 % av verksamhetsutövarna ska veta vad avfallstrappan innebär. 
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Åtgärder (revideras årligen) 

Utarbeta informationsmaterial som visar hur företagen kan minimera upp-
komsten av avfall, samt hur källsortering och omhändertagande kan ske. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av: 
• Informationsinsatser 
• Sammanställning av tillsynsprotokoll  
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Teknik- och serviceförvaltningen, miljö- och byggavdelningen 
 
Miljöbedömning 

Ökad kunskap bör leda till ökad källsortering. 
 

5.2.2 Farligt avfall i verksamhetsavfall 
 
Inriktningsmål 

Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår 
i verksamheten ska hanteras. 
 
Mätbart mål 2016 

Samtliga verksamhetsutövare som kontrolleras ska veta hur farligt avfall som 
uppstår i verksamheten ska hanteras. 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Utge information om verksamhetsutövares skyldighet att känna till lagar 
och föreskrifter som gäller hantering av farligt avfall.  

b. Vid tillsyn kontrollera verksamhetsutövares kunskap om hantering av far-
ligt avfall. 

 
Uppföljning 

Årlig redovisning av:  
• Resultat av plockanalyser 
• Analyser av slam från kommunala reningsverk 
• Analyser av slam från slamlaguner 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

a. Teknik- och serviceförvaltningen, Miljö- och byggavdelningen 
b. Miljö- och byggavdelningen 
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Miljöbedömning 

Ökning av materialåtervinning och utsortering av farligt avfall. 

5.2.3 Kundnöjdhet, verksamhetsutövare 
 
Inriktningsmål 

Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens ren-
hållningssystem. 
 
Mätbart mål 2016 

Mer än 90 % av verksamhetsutövarna ska vara nöjda med kommunens system 
för verksamhetsavfall. 
 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Informationsträffar på olika orter i Strömsunds kommun. 
b. Förbättra kommunens hemsida inom avfallsområdet. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av: 
Kundenkäter med frågor om kunskaper, attityder och värderingar. 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Teknik- och serviceförvaltningen, Miljö- och byggavdelningen. 
 
Miljöbedömning 

Verksamhetsutövare som är nöjda med kommunens renhållningssystem sor-
terar avfallet bättre. 
 

5.3 Det kommunala renhållningsansvaret   

5.3.1 Hantering av slam 
 
Inriktningsmål 

Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska användas på så-
dant sätt att näringsämnen och/eller energiinnehåll tas tillvara.  
 
Mätbart mål 2016 

Halten av metaller i slammet ska uppfylla kraven i Naturvårdsverkets före-
skrift SNFS 1994:2 MS:72.  
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Åtgärder (revideras årligen) 

a. Slam från de kommunala avloppsreningsverken ska årligen analyseras. Or-
saken till förhöjda värden ska spåras och åtgärdas. 

b. Färdigbehandlat slam från de kommunala slambehandlingsanläggningarna 
ska årligen analyseras. 

 
Uppföljning 

Årlig redovisning i miljörapporterna av: 
• Resultat av slamanalys från reningsverk 
• Resultat av slamanalys från slambehandlingsanläggningar  
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Miljöbedömning 

Slam används enligt kretsloppsprincipen. 

5.3.2 Deponier 
 
Inriktningsmål 

Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön. 
 
Mätbara mål 2016 

a. När nedskräpning på nedlagda deponier upptäcks vidtas åtgärder omgå-
ende. 

b. Skillnaden i sammansättningen mellan lakvattenprov och bakgrundsprov 
ska minska med 10 % jämfört med 2012 års värden vid de deponier där 
provtagning bedöms vara rimligt, se bilaga nedlagda deponier yngre än 30 
år – status.  

 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Okulärbesiktning av nedlagda deponier och deras närområde. 
b.  Provtagning av ämnen typiska för lakvatten ska ske vid de nedlagda de-

ponier där betydande risk för förorening av yt- och grundvatten finns. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av: 
• Behov av fortsatt provtagning  
• Andra åtgärder.  
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Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

a. Teknik- och serviceförvaltningen i samråd med miljö- och byggavdelning-
en. 

b. Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Miljöbedömning 

Läckage av skadliga ämnen minimeras. 
 
5.3.3 Källsortering 

Inriktningsmål 

Systemet för källsortering ska medföra en rationell och miljöriktig insamling, 
behandling och avyttring. 
 
Mätbart mål 2016 

Andelen felsorterade fraktioner på kommunens återvinningscentraler ska inte 
överstiga 10 %. 
 
Åtgärder (revideras årligen) 

a. Tydligare skyltar för olika avfallsslag vid kommunens återvinningscentra-
ler. 

b. Utbildning av personal vid kommunens återvinningscentraler. 
c. Stickprovskontroller av insamlat avfall i form av plockanalyser. 
 
Uppföljning 

Årlig redovisning av: 
• Statistik över insamlade mängder  
• Resultat av plockanalyser. 
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Teknik- och serviceförvaltningen 
 
Miljöbedömning 

Genom ökad materialåtervinning kan uttaget av råvaror minskas. Dessutom 
leder en bättre sortering till minskad miljöpåverkan vid slutligt omhänderta-
gande av varje avfallsfraktion. 
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5.4 Kommunala förvaltningar och bolag 

5.4.1 Hantering av avfall 

Inriktningsmål 

Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska 
vara ett föredöme. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska hantera avfall 
enligt avfallstrappan. 
 
Mätbart mål 2016 

Det ska finnas system för återanvändning och källsortering av allt avfall på 
alla arbetsplatser i samtliga kommunala förvaltningar. Även på arbetsplatser i 
de kommunala bolagen bör sådana system finnas. 
 
Åtgärder (revideras årligen) 

Ta fram en åtgärdsplan för återanvändning och källsortering på varje arbets-
plats inom kommunala förvaltningar. Sådana åtgärdsplaner bör också finnas 
för kommunala bolag. 
 
Uppföljning 

Samtliga kommunens förvaltningar och bolag ska årligen, dock senast 31 
mars, redovisa till kommunstyrelsen hur de uppfyller sina mål i avfallsplanen.  
 
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Samtliga förvaltningar och bolag. 
 
Miljöbedömning 

Förbättrad service bör leda till ökad källsortering och därmed mindre mängd 
farligt avfall i kärlsoporna. Positiva följdeffekter uppnås då goda exempel i 
kommunens förvaltningar och bolag även sprids till en stor del av kommu-
nens befolkning. 

5.4.2 Inköp 

Inriktningsmål 

Alla kommunala förvaltningar och bolag ska vid upphandling beakta avfallets 
uppkomst och farlighet vid teckning av ramavtal. 
 
Mätbart mål 2016 

Kommunens förvaltningar och bolag ska följa befintliga avtal för köp av varor 
och tjänster. 
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Åtgärder (revideras årligen) 

Verka för att gällande inköpspolicy ändras så att avfallets mängd och farlighet 
minimeras och återvinning underlättas. 
 
Uppföljning 

Köptrohetskontroll av kommunens förvaltningar ska göras varje månad på 
kontonivå i ekonomisystemet. Kontrollperioden är sex månader och tidsperi-
oden två till åtta månader före kontrolltillfället. De kommunala bolagen bör 
göra motsvarande kontroll och redovisa resultatet för kommunstyrelsen. 
  
Ansvarig för åtgärder och uppföljning 

Respektive verksamhet (förvaltning/bolag). 
 
Miljöbedömning 

Avfallets mängd och farlighet minimeras och återvinning underlättas. 
 

6 Strömsund kommuns lokala miljömål samt deras 
koppling till de nationella och regionala miljömålen 

• Andelen förpackningsavfall och organiskt avfall i säck- och kärlsoporna ska 
minska från 2012 års nivå. 

Baseras på de nationella miljömålen om god bebyggd miljö och sedermera 
ökad materialåtervinning, biologisk behandling av matavfall samt att mäng-
den genererat avfall i samhället inte ska öka. Det senare, mängden genererat 
avfall, är dock kopplat till produktion och konsumtion och därmed hela vår 
livsstil och är därför en fråga som kommunerna inte råder över i sin helhet. 
Det utgår också ifrån det regionala miljömålet att öka återvinningen av biolo-
giskt avfall. 
 
• Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska från 2012 års nivå samt ska 

mängden farligt avfall som spolas ner i avloppet minskas. Verksamhetsutövare 
ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras. Dessutom 
ska alla kommunala förvaltningar och bolag vid upphandling beakta avfallets 
uppkomst och farlighet vid teckning av ramavtal. 

 
Baseras på nationellt miljömål om giftfri miljö och det regionala miljömålet om 
en minskning av miljöskadliga ämnen i avfallet, det vill säga bättre kunskap 
hos företag och hushåll om kemikaliers förekomst och farlighet samt om han-
tering av farligt avfall. 
 
• Systemet för källsortering ska medföra en rationell och miljöriktig insamling, 

behandling och avyttring. 
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Baseras på det nationella miljömålet god bebyggd miljö om att avfall ska tas 
till vara i så hög grad som möjligt. 
 
• Alla kommunala förvaltningar och bolag ska hantera avfall enligt avfallstrappan. 

Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska 
vara ett föredöme. Verksamhetsutövare ska känna till innebörden av avfallstrap-
pan. 

 
Det finns en lagstadgad informationsskyldighet för kommunerna. Det är vik-
tigt att påverka attityderna. 
 
• Olaglig kvittblivning av hushållsavfall, t.ex. nedskräpning och sopförbränning, 

ska upphöra. 
 
Baseras på det nationella miljömålet god bebyggd miljö om att påverkan på 
och risker för hälsa och miljö ska minimeras. 

• Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska användas på ett 
sådant sätt att näringsämnen och/eller energiinnehåll kan tillvaratas. 

 
Baseras på det nationella miljömålet om god bebyggd miljö och till viss del 
även det regionala miljömålet om ökad återvinning av biologiskt avfall.  
 
• Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön. 
 
Baseras på det nationella miljömålet om giftfri miljö. 
 
• Renhållningens kunder det vill säga både verksamhetsutövare och kommunin-

vånare ska vara nöjda med systemet för renhållning. 
 
Verkar mot ett nationellt delmål om att avfall är en resurs som ska tas till vara. 
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1 Nulägesbeskrivning 
Beskrivning av förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. 
Antal invånare, antal hushåll fördelat på boendeform, landareal och näringslivsstruktur för året 
2012 om inget annat anges. 
 
Strömsunds kommun 
 
Antal invånare:  12 185 
Antal hushåll småhus: 5505 
Antal hushåll flerfamiljshus: 1930 
Antal fritidshus:  2877 
Antal gästbäddar/nätter (2011): 1500 st 
Befolkningstrend: Antalet invånare har minskat lite varje år.  
Yta:   10 567 km2 
Näringslivsstruktur:  Skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske. 
   Tillverkning, utvinning. 
   Energiproduktion. 
   Byggindustri. 
   Handel, kommunikation. 
   Serviceföretag 
   Finansiell verksamhet, företagstjänster.  
   Vård och omsorg.    

Största arbetsplatserna Strömsunds kommun, SCF Betongelement AB, Itella Informa-
tion AB, Engcon Nordic AB, GELAB 
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2 Hushållsavfall – insamling och hantering 
Tabell 1. Sammanfattning - hantering samt slutligt omhändertagande av olika avfallsslag i Strömsunds 
kommun. 
Kärl- och säckavfall Samlastas i container som transporteras till förbränningsan-

läggning för förbränning och energiåtervinning. 
Matavfall Omhändertas som säck- och kärlavfall. 
Slam Avvattnas och komposteras för tillverkning av jord. 
Latrin Omhändertas av Bergs kommun för kompostering. 
Brännbart skrymmande avfall 
(som inte får plats i sopkärlet) 

Källsorteras och krossas för återvinning. Den brännbara delen 
transporteras till förbränningsanläggning. Metall, trä och de-
ponifraktion utsorteras och hanteras enligt nedan. 

Trädgårdsavfall Komposteras och nyttjas som anläggningsjord eller jord till 
växtskikt på deponi. 

Metallavfall  
(minst 75 vikt-% metall) 

Körs till mottagare för metallavfall. Transporteras till anlägg-
ningar som återvinner metallen. 

Deponifraktion (ex. porslin, föns-
ter, kakel, speglar, glas-
/mineralull, tegel, betong, gips) 

Transporteras till godkänd deponi i Östersunds Kommun. 
En del av materialet kan efter anmälan till miljö- och bygg-
nämnden användas för anläggningsändamål.  

Träavfall (ex. byggavfall i trä, 
trämöbler och träinredning) 

Förbränns och energiutvinns, alt. krossas och komposteras 
med slam, för tillverkning av anläggningsjord i första hand 
för återställning av deponier. 

Elektronik och annat elavfall 
 

Hämtas av El-kretsen för vidare återvinning i olika fraktioner. 

Farligt avfall Hanteras och transporteras varsamt enligt gällande regler och 
omhändertas genom återvinning eller destruktion på god-
kända anläggningar. 

2.1 Kärl- och säckavfall 
I Strömsunds kommun sköts hämtningen av säck- och kärlavfallet av kommunanställda. Avfallet 
hämtas var 14:e dag hos alla abonnenter som valt att få sitt avfallskärl tömt (behovsanpassad töm-
ning) förutom i Storjola och Härbergsdalen där tömning sker en gång i månaden. De vanligaste 
kärlstorlekarna är 190 och 370 liter, om dessa kärlstorlekar inte räcker till kan ytterligare kärl be-
ställas. Renhållningsavgiften i Strömsunds kommun består av en grundavgift och en tömningsav-
gift vilket innebär att det lönar sig ekonomiskt att källsortera och hemkompostera. 

2.2 Matavfall 
Riksdagen har fastslagit ett nationellt miljömål gällande biologisk behandling av matavfall. Målet 
är att 35 % av allt matavfall ska omhändertas biologiskt på ett sätt så näringsämnena kan återgå i 
kretslopp. Detta mål har skärpts i det senaste förslaget till nya miljömål. Miljömålet föreslås öka 
till 40 % biologisk behandling av allt matavfall.  
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Fler och fler kommuner i Sverige inför hämtning av en utsorterad organisk fraktion (matavfall) 
från hushållen. Det kan ske genom att matavfallet läggs i ett separat kärl eller genom att olika av-
fallsfraktioner sorteras i påsar med olika färg, som sedan sorteras centralt innan behandling. In-
samlat matavfall komposteras eller rötas ofta i en större central anläggning och målet är att när-
ingen ska tas tillvara i någon form av odling, där den ersätter konstgödsel.  
 
I Strömsunds kommun har plockanalys, dvs. undersökning av avfallet bland Strömsunds invåna-
re, genomförts. Denna visade att Strömsunds kommun hade 34,56% biologiskt nedbrytbart mate-
rial i sina kärl. 
 
Politikerna i Strömsunds kommun har visat visst intresse för att undersöka möjligheten till separat 
utsortering av organiskt avfall från både verksamheter inom livsmedelsbranschen och hushållen 
samt att omhänderta detta via biogas. Samrötning med slam har även diskuterats. Tanken är vida-
re att rötresten skall nyttjas som näringsresurs inom t ex skogsbruket. Ett annat alternativ som har 
diskuterats är att ge en viss ekonomisk vinning för de som väljer att hemkompostera. 

2.3 Slam och latrin 
Slam från avloppsreningsverk och från enskilda slamavskiljare, t ex trekammarbrunnar, innehåller 
mycket näringsämnen. I ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle måste denna näring tas tillvara 
i odling av grödor. På flera håll i Sverige används rötat slam från avloppsreningsverk som göd-
ningsmedel i jordbruket. Även spridning av ren urin förekommer.  
 
Tyvärr innehåller slam mer än bara näringsämnen. Det kan finnas föroreningar från industriav-
lopp, men också kemikalier som allmänheten felaktigt hällt i avloppet. På senare tid har miljöef-
fekter av läkemedelsrester som cellgifter och hormoner från p-piller diskuterats. Ännu vet vi inte 
hur alla ämnen som finns i slammet kan påverka miljön. Tills vidare är det därför vanligt att slam 
efter rötning eller kompostering används i anläggningsjord, där kraven på innehållet av metaller 
och organiska ämnen är lägre än i jordbruket. 
 
I Strömsunds kommun tas det oavvattnade slammet från enskilda brunnar och det avvattnade 
slammet från avloppsreningsverken till kommunens egna slambehandlingsanläggningar. Slammet 
avvattnas i laguner, frystorkas och komposteras med träflis för att sedan användas som växtskikt 
vid täckning av nedlagda deponier.  
 
Latrin från hushåll i Strömsunds kommun lämnas på återvinningscentralerna (ÅVC) i av kommu-
nen godkända behållare. Därefter skickas latrintunnorna till Bergs Kommun för omhändertagande 
genom kompostering.  
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2.4 Grovavfall 
I Strömsunds kommun kan grovavfall lämnas till återvinningscentraler, ÅVC, som finns på följan-
de platser i kommunen: Rossön, Hoting, Strömsund, Gäddede, Hammerdal och Gubbhögen.  
 
Följande fraktioner kan lämnas vid ÅVC:  

• Brännbart skrymmande avfall (som inte får plats i sopkärlet) 
• Trädgårdsavfall. 
• Metallavfall (mindre mängder annat material bundet vid metallen godtas, det bör vara 

minst 75 vikt-% metall)  
• Deponifraktion (det som inte går att återvinna eller förbränna ex. porslin, fönster- och spe-

gelglas, glas-/mineralull, tegel, kakel, betong)  
• Träavfall (ex. byggavfall i trä, trämöbler, träinredning) 
• Elektronik, kyl/frys, vitvaror och övrigt elavfall. 

2.5 Farligt avfall 
Farligt avfall definieras i Avfallsförordningen (2011:927) som ett avfall som innehåller miljöfarliga 
eller hälsofarliga ämnen och därför ska hanteras separat. Farligt avfall från hushåll kan bestå av  
t ex olja, målarfärg, batterier och elektriska apparater. Totalt sett utgör farligt avfall en liten del av 
hushållsavfallet men på grund av de miljöfarliga egenskaperna är det mycket viktigt att det käll-
sorteras och tas omhand på rätt sätt. Farligt avfall kan lämnas på samtliga ÅVC i kommunen.  En 
gång per år hämtas farligt avfall från hushållen enligt fastställd turlista runt om i Strömsunds 
kommun. Småbatterier kan även lämnas vid vissa av Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
(FTI) stationer.  
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2.6 Insamlade mängder 
 
Tabell 2. Mängden mottaget avfall i Strömsunds kommuns avfallshantering år 2010 (ton) 
Avfall Strömsund 
Kärl- och säckavfall1 2247  
Grovavfall 
totalt2

1654 
 

Varav grovavfall till 
deponi3

461 
 

Matavfall4 0  
Latrin5 0,21  
Slam oavvattnat 3922 
Slam avvattnat6 435  
Farligt avfall7 33  

3 Avfall som kommunen inte ansvarar för 
För avfall som kommunen inte ansvarar för ska planen innehålla översiktliga uppgifter om mäng-
der och hur detta avfall återvinns eller bortskaffas. Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda 
hämtning eller mottagning av verksamhetsavfall/industriavfall från företag. I de fall där kommu-
nerna ändå har denna tjänst finns det vanligen även andra entreprenörer som verkar på samma 
marknad. Övergripande statistik över avfallsmängder från verksamheter kan därför inte tas fram 
av kommunerna. 
 
Sedan 1994 gäller producentansvar för förpackningar av papper, wellpapp, metall, plast och glas. 
Dessutom gäller producentansvar för tidningspapper, däck, bilar, batterier samt elektriska och 
elektroniska produkter. Producenterna har bildat så kallade materialbolag, som ansvarar för in-
samling och återvinning av respektive avfallsslag. Konsumenterna betalar för kostnaden kring 
insamling och återvinning i samband med inköpet av förpackningarna eller produkterna med 
producentansvar. Utöver detta lagstiftade producentansvaret finns även två former av frivilligt 

                                                 
1 Utgående kärl- och säckavfall från Strömsunds återvinningscentral (ÅVC) där allt kärl- och säckavfall samlastas (se miljörapport 2010). 
2 Grovavfall: Aska, metall, wellpapp, papper, mjukplast, trä, deponirest, konstruktionsmaterial, grovrens slam, industriplast och brännbart 
inräknas här. Avfallsmängderna för deponirest baseras på uppgifter från Östersund. Aska, metall, wellpapp, papper, mjukplast, trä och kon-
struktionsmaterial baseras på invägd mängd vid Strömsunds ÅVC. Grovrens slam, industriplast och brännbart baseras på mängduppgifter från 
Reko i Sundsvall (minus mängd lämnat kärl- och säckavfall från Reko).  
3 Grovavfall till deponi, uppgift från Östersunds kommun som tar emot deponiavfallet.  
4 Sorteras inte ut, ingår i kärl- och säckavfall. 
5 Antalet inlämnade latrintunnor multiplicerat med antagen medelvikt 15kg. 
6 Slam avvattnat – Slam från enskilda avlopp som avvattnats via avvattningsfordon samt slam från reningsverk som avvattnats vid reningsver-
ket. 
7 Mängden farligt avfall utom kyl, frys, vitvaror, elartiklar, blybatterier och småbatterier (som redovisas i avsnitt 4). Information hämtad från 
Ragnsells minus blybatterier och småbatterier. 
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åtagande för återvinning, dels av bygg- och rivningsavfall via Kretsloppsrådet men även av lant-
bruksplast via Svensk Ensilageplast Retur AB (Svepretur).  
 
Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen och innebär att producenterna har 
både ett fysiskt och ett ekonomiskt ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Tan-
ken är att detta ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare 
att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.  
 
Kommunerna har ett delat ansvar med producenterna för att informera hushållen om källsortering 
av avfall med producentansvar. En viktig del i detta informationsarbete är att informera hushåll 
om miljönyttan med att minska mängden förpackningsavfall och med materialåtervinning. Kom-
munerna samråder också med producenterna om insamlingen av förpackningar och tidningar.  
 
Återvinningen av förpackningar och returpapper sker i plastindustri, pappersbruk, glasbruk och 
stålverk på olika håll i Sverige. Hur återvinningen går till och vilka produkter som materialet an-
vänds till kan man läsa om på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida, www.ftiab.se.  
 
I den sammanställning som redovisar avfall som kommunen inte ansvarar för tas enbart upp den 
allmänt tillgängliga statistik som finns för producentansvarsmaterialet inklusive tömning av åter-
vinningsstationerna (ÅVS), se tabell 3. Trafikverkets uppgifter om skrotade bilar i länet år 2010 
redovisas i tabell 4 utifrån mottagningsställe och bilskrot. Övrig information om återvinningssta-
tionerna (ÅVS) redovisas separat under kapitel 3. 
 
Tabell 3. Mängd uppkommet producentansvarsmaterial (ton) år 2010 i Strömsunds kommun. 
Material Strömsund 
Pappersförpackningar* 230 
Tidningar* 440 
Plastförpackningar* 125 
Träförpackningar* 0 
Metallförpackningar* 26 
Glasförpackningar* 184 
Däck8 97  
Bilar9 Se tabell 4  
Blybatterier 32 
Elektriska produkter inkl 
småbatterier 

225 544 

 
*Anmärkning: Uppgifterna grundar sig på statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). De redovisade 
mängderna är inte helt överensstämmande med de mängder som samlats in per kommun eftersom insamlingsfordo-
net vägs vid lossning efter att ha passerat mer än en kommun.   

                                                 
8 Däckuppgifterna är beräknade utifrån modellen 1 personbilsdäck (8 kg) per invånare och år. 
9 Bilar – Trafikverkets uppgifter om skrotade bilar i länet år 2010 redovisas i tabell 4 utifrån mottagningsställe. 

http://www.svepretur.se/�
http://www.svepretur.se/�
http://www.ftiab.se/�
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Tabell 4. Trafikverkets uppgifter om skrotade bilar i Strömsunds kommun år 2010.  
Namn Adress Postnr Ort År 2010  
Ovanfjäll aktiebolag Industrivägen 2 83080 Hoting 2 
Strömsunds bildemon-
tering AB  Harbäcken 245 83392 Strömsund 45 
Hansson, Jan-Eric Mi-
kael 

Västergården Strand 
600 83395 Strömsund 1 

 
När det gäller miljöpåverkan av verksamhetsavfall bedöms detta kontrolleras bäst i samband med 
anmälan/tillståndsprövning och miljötillsyn eftersom både miljöfarlig verksamhet och transport 
av avfall är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
 
Farligt avfall från företag hämtas vanligen av något företag som är specialiserat på sådant avfall. 
Transportörer av farligt avfall måste ha tillstånd från länsstyrelsen, som även kontrollerar att 
transportören har nödvändig utbildning, utrustning etc. för att hantera avfallet på ett bra sätt. 
Kommunerna kan även, mot ersättning, ta emot mindre mängder farligt avfall från småföretag 
som har samma typ av farligt avfall som hushållen. 

3.1 Återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar och returpapper  
Insamlingen av förpackningsmaterial och tidningspapper från hushållen sker via återvinningssta-
tioner, ÅVS. Tabell 5 redovisar antal ÅVS i Strömsunds kommun relaterat till kommunens storlek 
och invånare år 2011. Tabell 6 redovisar uppgifter över var det finns ÅVS i Strömsunds kommun 
och vilka materialslag som kan lämnas. 
 
Strömsunds kommun har information om källsortering på sin hemsida. Det går också att ladda 
hem eller beställa en broschyr om bland annat förpackningsmaterial och tidningar/papper inklu-
sive platser i kommunen där detta avfall kan lämnas för återvinning. Information skickas även 
med fakturorna ut till hushållen och lämnas muntligt vid kontakt med renhållningens personal.   
 
Tabell 5. Antal återvinningsstationer (ÅVS) i Strömsunds kommun relaterat till kommunens storlek och 
invånare år 2010. 
Kommun Antal ÅVS  Kommuninvånare/ÅVS  Yta/ÅVS 

 
Strömsund 15 835 704 km2 
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Tabell 6. Återvinningsstationer (ÅVS) samt insamlade fraktioner i Strömsunds kommun år 2010 (15st ÅVS). 
ÅVS Adress Ort Glas Kartong Metall Plast Tidningar 
Backe Hälsocentralen Lasarettsvägen 18 Backe x x x x x 
Gubbhögen, Flåsjö Bua Gubbhögen 600 Gubbhögen x x x x x 
Gäddede Kommunför-
rådet Norgevägen 6 Gäddede x x x x x 

Hammerdal, nedanför 
hembygdsgården Storgatan Hammerdal x x x x x 

Hoting Folkets Hus Parkgatan 1 Hoting x x x x x 
Jormvattnet ICA Jorm-
boden Jormvattnet 830 Jormvattnet x     

Kyrktåsjö, ICA Nära Köpmangatan 11 Kyrktåsjö x x x x x 
Norråker Preem Borgavägen 9 Norråker x x x x x 
Näsviken, OK-Q8 Trollövägen 1 Strömsund x x x x x 
Rossön Flottningsverk-
staden Bodumsvägen Rossön x x x x x 

Sikås, ICA Sikås Bua Stationsvägen 270 Sikås x x x x x 
Stora Blåsjön  
ICA Blåsjöfjäll Blåsjön 230 Stora Blåsjön x         

Strömsund Bilbolaget Lövbergavägen 15 Strömsund x x x x x 
Återvinningscentral 
(ÅVC) Strömsund  Lia Strömsund x x x x x 

Svaningen,  
Svaninge Handel Svaningen 310 Svaningen x         

 

4 Nationella miljömål  
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, som ska vara uppfyllda inom en gene-
ration. För varje miljökvalitetsmål finns även delmål som ska vara uppfyllda vid olika tidpunkter. 
 
Giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö är de nationella miljökvalitetsmål 
som i första hand har koppling till avfallshantering. Nedan finns en sammanställning över dessa 
mål och vissa tillhörande delmål. 
 
De nationella miljömålen arbetas om för närvarande. Flera av målen skulle ha varit uppfyllda år 
2010. Under tiden de arbetas om gäller dessa befintliga mål tills de uppnåtts.  

4.1 Giftfri miljö 
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$avs')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$adress')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$ort')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$glas')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$kartong')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$metall')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$blandplast')�
javascript:__doPostBack('gvwAvs','Sort$tidningar')�
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4.2 Begränsad klimatpåverkan  
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatföränd-
ringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. 

4.3 God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utveck-
las. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.  
 
Delmål: Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall 
tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö 
minimeras.  
 
Särskilt gäller att: 

• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall skall minska med minst 50 procent till år 
2005 räknat från 1994 års nivå. 

• Senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervin-
ning, inklusive biologisk behandling. 

• Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl 
hemkompostering som central behandling. 

• Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att 
vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter be-
handling återföra till växtodling. 

• Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv 
mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. 

5 Lagstiftning inom avfallsområdet 
Avfallshantering regleras både av lagar och förordningar och av föreskrifter och allmänna råd från 
myndigheter som Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Boverket. Här ges en översikt över de 
författningar inom miljöbalkens område som har störst avfallsanknytning.  
 
• Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall. 

 
• Miljöbalk SFS 1998:808 . Kapitel 15 handlar om avfall. 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:SV:PDF�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15�
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5.1 Förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 

SFS 2011:927 Avfallsförordning 

SFS 2008:834 Förordning om producentansvar för batterier 

SFS 2008:722 Förordning om utvinningsavfall 

SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 

SFS 2007:193 Förordningen om producentansvar för vissa radioaktiva prod och strålkällor 

SFS 2007:186 Bilskrotningsförordning 

SFS 2007:185 Förordning om producentansvar för bilar 

SFS 2007:19 Förordning om PCB m.m. 

SFS 2006:1273 Förordning om producentansvar för förpackningar 

SFS 2005:220 Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar 

SFS 2005:209 Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 

SFS 2002:1060 Förordning om avfallsförbränning 

SFS 2001:512 Förordning om deponering av avfall 

SFS 2000:208 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

SFS 1994:1236 Förordning om producentansvar för däck 

SFS 1994:1205 Förordning om producentansvar för returpapper 

5.2 Försvarets författningssamling 

FFS 2004:4 Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljö-
balken och avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farliga av-
fall 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080834.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080722.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070846.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070193.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070186.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070185.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070019.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20061273.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050220.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050209.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20021060.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000208.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941236.htm�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941205.htm�
http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/lagrum/ffs2004-4.pdf�
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5.3 Naturvårdsverkets författningssamling (föreskrifter) 

NFS 2010:6 Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning ur batterifonden för batterier som släppts 
ut på marknaden före den 1 januari 2009  

NFS 2008:14 Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av produ-
centansvaret för elektriska och elektroniska produkter 

NFS 2006:6 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal av-
fallsplan och länsstyrelsens sammanställning 

NFS 2005:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs 
av elektriska eller elektroniska produkter 

NFS 2005:3 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall  

NFS 2004:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottag-
ning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, senaste ändring NFS 2010:4 

NFS 2004:4 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och 
organiskt avfall 

NFS 2002:28 Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning 

SNFS 1996:15 Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av angiven insamlingsnivå 
m.m. för returpapper 

5.4 Socialstyrelsens författningssamling 

SOSFS  2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall 
från hälso- och sjukvården 

  

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_06.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_14.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_6.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_10.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_03.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_10k.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_04.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004-4.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-28k.pdf�
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1996/SNFS1996_15.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26/Documents/2005_26.pdf�
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6 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Ström-
sunds kommun 

6.1 Återvinningscentraler 
Tabell 7. Uppgifter om tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar för återvinning och bortskaffande 
av avfall. 
ÅVC FMH kod  Hantering Avfallsslag Mottagen 

mängd ton 
2011 

Tillåten 
mängd ton  

ÅVC Backe 
Rossön Bo-
dums-ön 1:34 

90.40, 90.60 
Prövnings-
nivå C 

Mottagning, 
sortering och 
mellanlag-
ring av avfall 

Grovavfall* 
och farligt av-
fall 

Mängd avfall 
mottaget ingår 
i Lidens av-
fallsmängder 

Enligt re-
spektive 
FMH-kod 

ÅVC Gubb-
högen Siljeå-
sen 2:31 

90.40, 90.60 
Prövnings-
nivå C 

Mottagning, 
sortering och 
mellanlag-
ring av avfall 

Grovavfall* 
och farligt av-
fall 

Mängd avfall 
mottaget ingår 
i Lidens av-
fallsmängder 

Enligt re-
spektive 
FMH-kod 

ÅVC Gädde-
de Junsternäs 
1:1 

90.40, 90.60 
Prövnings-
nivå C 

Mottagning, 
sortering och 
mellanlag-
ring av avfall 

Grovavfall* 
och farligt av-
fall 

Mängd motta-
get avfall ingår 
i Lidens av-
fallsmängder 

Enligt re-
spektive 
FMH-kod 

ÅVC Ham-
merdal 
Prästbord 1:1 

90.40, 90.60 
Prövnings-
nivå C 

Mottagning, 
sortering och 
mellanlag-
ring av avfall  
 

Grovavfall* 
och farligt av-
fall 

Mängd avfall 
mottaget ingår 
i Lidens av-
fallsmängder 

Enligt re-
spektive 
FMH-kod 
 
 
 

ÅVC Hoting 
Hoting 2:25  

90.40, 90.60 
Prövnings-
nivå C 

Mottagning, 
sortering och 
mellanlag-
ring av avfall 

Grovavfall* 
och farligt av-
fall 

Mängd avfall 
mottaget ingår 
i Lidens av-
fallsmängder 

Enligt re-
spektive 
FMH-kod 
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ÅVC Liden 
Strömsund 
Berget 1:28  

90.30, 90.50, 
90.80, 
90.110, 
90.160, 
90.230 
Prövnings-
nivå B 
 

Mottagning, 
sortering och 
mellanlag-
ring av avfall 

Grovavfall*, 
hushållsavfall, 
farligt avfall 
och slam 

Icke farligt av-
fall 4 850 
Slam 2 279 
(både avvatt-
nat och oav-
vattnat) 

Icke farligt 
avfall mot-
ta/år 
<15 000 
Mellanlagra 
per tillfälle 
<50 000 
Farligt av-
fall  
Mellanlagra 
per tillfälle 
<225 
Slam mot-
ta/år <3000 

 

* Till grovavfall räknas: deponi, aska, metall, wellpapp, papper, färgat och ofärgat glas, mjukplast, industriplast, trä, 
konstruktionsmaterial och brännbart avfall. 

6.2 Slambehandlingsanläggningar i Strömsunds kommun 
Tabell 8. Tabell över pågående slambehandlingsanläggningar. 
Slambehand-
lingsanlägg-
ning 

FMH-kod Hantering Avfallsslag Mottagen 
mängd ton 
2010 

Tillåten 
mängd ton 
att motta-
ga och be-
handla per 
år 

Bodums-Ön 
1:34 

90.160 
Prövningsnivå 
B 

Motta, avvatt-
na, frystorka 
och komposte-
ra avloppsslam 

Oavvattnat 
och avvatt-
nat slam 

Oavvatt-
nat=12 
Avvatt-
nat=1,86 

2200 

Ede 5:10 90.160 
Prövningsnivå 
B 

Motta, avvatt-
na, frystorka 
och komposte-
ra avloppsslam 

Oavvattnat 
och avvatt-
nat slam 

Oavvatt-
nat=1460 
Avvattnat= 
48,15 

2000 

Jorm 1:294 90.420 
Prövningsnivå 
B 

Motta, avvatt-
na, frystorka 
och komposte-
ra avloppsslam 

Oavvattnat 
och avvatt-
nat slam 

Oavvatt-
nat=396,50 
Avvattnat= 
17,15 

2000 

Tåsjö 2:56 och 
4:10 

90.160 
Prövningsnivå 
B 

Motta, avvatt-
na, frystorka 
och komposte-
ra avloppsslam 

Oavvattnat 
och avvatt-
nat slam  

Igångsattes 
2011 

2000 
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6.3 Anläggningar för mellanlagring av slam i Strömsunds kommun 
Tabell 9. Tabell över pågående mellanlagring av slam. 
Slambehand-
lingsanlägg-
ning 

FMH-kod Hantering Avfallsslag Mottagen 
mängd ton 2010 

Tillåten 
mängd 
ton att 
mottaga 
och be-
handla 
per år 

Berget 1:28 90.160B Motta, avvattna 
och lagra slam 

Oavvattnat 
och avvatt-
nat slam 

Oavvatt-
nat=827,50 
Avvattnat=2,48 

2000 

Tåsjö 4:54 90.160B Motta, avvattna 
och lagra slam 

Oavvattnat 
och avvatt-
nat slam  

Oavvatt-
nat=1226,15 
Avvatt-
nat=421,52 

2000 

6.4 Nedlagda deponier i Strömsunds kommun yngre än 30 år  
Tabell 10 visar deponier yngre än 30 år, för vilka Strömsunds kommun (enligt förordningen om 
deponering av avfall) ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljön. Under 2013 kommer de deponier som inte är återställda, att okulärbesiktas som 
en del av verksamhetsutövarens egenkontroll. Ambitionen är att alla deponier yngre än 30 år ska 
vara riskklassificerade enligt MIFO-modellen under år 2013, även slakt och slamdeponier om detta 
förespråkas enligt MIFO-modellen. Därefter vidtas och planeras åtgärder för att förebygga olä-
genheter för människors hälsa och miljö. 
 
Några av nedanstående deponier är tidigare riskklassificerade enligt Växjömodellen år 1996. Väx-
jömodellen innebär att fältstudier och personintervjuer har legat till grund för riskbedömning och 
riskklassificering avseende avfallets mängd, sammansättning och hantering. En översiktlig be-
dömning av geologi/grundvatten, ytvattenpåverkan samt konflikter avseende natur, landskaps-
bild, skräpighet mm har gjorts. Riskklasserna är indelade efter 1-4, där 1 betyder en mycket stor 
risk, 2 betyder en stor risk, 3 betyder en måttlig risk och 4 betyder en liten risk för påverkan på 
hälsa och miljö. Beteckningen återställd innebär att sluttäckningen har godkänts av tillsynsmyn-
digheten och deponin efter detta datum inte ska behöva några fler åtgärder utöver den övervak-
ning av miljöpåverkan som i vissa fall kan behövas.  
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Tabell 10. Översikt över deponier yngre än 30 år. 
Fastighetsbeteckning Typ av de-

poni 
Driftpe-
riod 

Status Riskklass Återstäl
stäl-
las/åters
tälld 
år10

Alanäset 2:1  
 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

19690217-
091990 

Kontrolle-
ras år 2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 4 (mkt 
låg risk), ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arås 1:2 Slamdeponi 1971-1998 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2005-06-
28 

Berget 1:28 
Strömsund (2 deponi-
upplag) 

Grov- och 
hushållsav-
fall, aska, 
eventuellt 
industriav-
fall 

19750609- 
20081231 

Återställ-
ning på-
börjad, 
provtag-
ning sker. 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2015 

Bodums-Ön 1:34 
Rossön 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

1973- 
19990826 

Återställ-
ning på-
börjad, 
provtag-
ning sker. 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

- 

  

                                                 
10 Revideras successivt då planerna inte är fastställda än. 
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Bodums-Ön 1:34 Rossön Slamdeponi ?-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2010-03-
01 

Ede 5:10 Slamdeponi 197312-
1998 

Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2010-01-
07 

Fyrås 2:42 Slaktavfall, 
slamdeponi 

1989-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-10-
20 

Fyrås 3:22 Slamdeponi 1975-2008 Kontrolle-
ras år 2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

- 

Grenås 2:19 Slamdeponi 1971-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-10-
20 
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Gåxsjö 1:16 Slamdeponi ?-1999 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2005-06-
28 

Hillsand 1:31, Svana-
vattnet 

Slamdeponi 19780314-
200907 

Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
26 

Hoting 2:25 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

19731030- 
19990728 

Återställ-
ning på-
börjad 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

- 
 
 
 
 

Jorm 1:294 f.d Jorm 1:23 Slamdeponi ?-2008 Kontrolle-
ras år 2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

 

Junsternäs 1:1 Grov- hus-
hållsavfall, 
asbest, aska, 
industriav-
fall 

1975-2008 Återställ-
ning på-
börjad, 
provtag-
ning sker. 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2017  
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Junsternäs 1:1 Slamdeponi ?-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2010-09-
02 

Järvsand 1:22 Slamdeponi ?-200907 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
26 

Lidsjöberg 1:36 Grov- och 
hushållsav-
fall, slam, 
industriav-
fall 

19800314-
199107  

Återställd 
 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 3 (låg 
risk), ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2009-11-
26 

Lorås 2:8 Slamdeponi 1985-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-10-
20 
 
 
 

Lövberga 2:177 Slamdeponi ?-1991 Kontrolle-
ras år 2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 
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Raftkälen 2:1, Raftsjö-
höjden 

Grov- och 
hushållsav-
fall, slam, 
eventuellt 
industriav-
fall 

1977-1992 Kontrolle-
ras år 2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 4 (mkt 
låg risk), ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

- 

Renålandet 2:2 
Öjarn 

Grov- och 
hushållsav-
fall, indu-
striavfall 

19700911-
198910  

Kontrolle-
ras år 2013 
 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 3 (låg 
risk), ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

- 

Rotnäset 1:2, Norråker Slamdeponi 1973-1998 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
10 

Siljeåsen 2:31 
Gubbhögen 

Grov- och 
hushållsav-
fall, slam, 
eventuellt 
industriav-
fall, bränn-
grop 

1977- 
19990728 

Återställd, 
inväntar 
provtag-
ningspro-
gram 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2009 
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Stora Blåsjön 2:2, Anka-
rede 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1992 Återställd Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 4 (mkt 
låg risk), ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2010-06-
30 

Stora Blåsjön 2:2, Anka-
rede 

Slamdeponi ?-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-10-
30 

Svaningen 1:25 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1991 Kontrolle-
ras år 2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 2-3, 
åtgärdad till 
riskklass 3 
(låg risk), 
ska klassifi-
ceras enligt 
MIFO-
modellen 

- 

Svaningen 1:25 Slamdeponi 19780314-
2008 

Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
26 
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Tåsjö 4:54, Hoting Slamdeponi 1977-2011 Kontrolle-
ras år 2013. 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

 

Tåsjö-Norrby 2:2 
Norråker 

Grov- och 
hushållsav-
fall, indu-
striavfall 

19781001- 
199107  

Återställ-
ning på-
börjad 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2017  

Täxan 1:8 Slamdeponi 1980-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
20 

Västra Tåsjö 1:83, Väs-
tertåsjö 

Slamdeponi 1980-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
26 

Yxskaftkälen 9:1 Grov- och 
hushållsav-
fall, indu-
striavfall 

1977-1987 Återställd Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömo-
dellen, risk-
klass 3 (låg 
risk), ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

2008-08-
19 
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Yxskaftkälen 9:1 Slamdeponi ?-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2009-11-
26 
 
 
 

Åsen 1:9 Hammerdal Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1989 Kontrolle-
ras år 2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

 

Åsen 8:3 och 8:9 
Hammerdal 

Grov- och 
hushållsav-
fall, asbest, 
aska, indu-
striavfall 

19791101- 
2000 

Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
klassificeras 
enligt 
MIFO-
modellen 

 

Äspnäs 3:1 Slamdeponi 1984-2008 Återställd Risken för 
förorening 
anses ringa 
men ska 
riskklassas 
om det före-
språkas en-
ligt MIFO 

2010-09-
02 
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6.5 Nedlagda deponier i Strömsunds kommun äldre än 30 år 
Tabell 11 visar deponier äldre än 30 år. Strömsunds kommun avser att under 2013, i de fall det är 
möjligt, lokalisera, koordinatsätta och inspektera dessa deponier. Om ytterligare avstädning eller 
återställningsåtgärder krävs ska detta genomföras så snart som möjligt. Dessa deponier kommer 
inte att riskklassas.  
 
Tabell 11. Deponier äldre än 30 år. 
Fastighetsbe-
teckning 

Typ av de-
poni 

Driftperi-
od11

Status 
 

Riskklass Återstäl-
las/Återställt 
år 

Backe 9:1 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1960 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Bonäset Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

- 

Bredkälsvägen Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas 

- 

Bäckatorpet, 
Backe 25:1 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Ede 4:19 f.d Ede 
4:9 

bilkyrko-
gård 

1969-1979 Åter-
ställd 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
siffra 2, åt-
gärdad till 
riskklass 3 
(låg risk) 

1999-11-17 

  

                                                 
11 Deponier där uppgift saknas om driftperioden antas vara äldre än 30 år. 
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Flata-sågen, 
Bredgård 1:235 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Framnäs, Gäd-
dede 2:1 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Grenås 2:19 Privat de-
poni som 
har avveck-
lats och sa-
nerats 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

 

Grundsjö Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1982 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Gärdnäs Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1977 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Görvik 1:13 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Görvik 4:1 Privat de-
poni som 
har avveck-
lats och sa-
nerats, före-
kommit för-
bränning 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas 

 

  



  

 
Bilaga till avfallsplan 
 
 

  
 
 

5:4   
     

26 
 

Hammerdals 
prästbord 1:25 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1980 Åter-
ställd 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
2, åtgärdad 
till riskklass 3 
(låg risk) 

2000-12-07 

Havsnäs 2:170 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

 

Havsnäs 2:47 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

 

Hillsand Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

- 

Holmvik, Gäd-
dede 1:332 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Hoting 1:16, 1:17 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1970 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Järvsand Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

- 
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Kakuåsen Slamdeponi Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas 

 

Karbäcken 1:108 
f.d tåsjö 3:104 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Kilen Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Lövberga 2:54 f.d 
2:111 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 
 

Malmån-
Västerkälen 

Slaktavfall Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 

Norra Bredgård, 
bromsen 2 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Norråker, tåsjö-
norrby 1:777, 
1:178 f.d Norrby 
1:125 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
4 (mkt låg 
risk) 

- 
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Näsviken Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Renån Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

 

Rossön, Bodum 
1:6 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

50-talet-
101973 

Åter-
ställd, 
inväntar 
provtag-
ningsp-
rogram  

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
2, åtgärdad 
till riskklass 3 
(låg risk) 

2011-03-23 

Rotnäset, Bred-
gård 1:233 

Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 

- 

Sikåskälen 1:6 Bark Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas 

 

Silsjönäs 1:37 Slamdeponi 1973-? Åter-
ställd 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas 

 

Strömsund Ber-
get 1:26 

Uppgift 
saknas 

19730115-
1975 

Kontrol-
leras år 
2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas 

 

Tullingsås 2:18 Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

50 talet-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Riskklassifi-
cerad enligt 
Växjömodel-
len, riskklass 
3 (låg risk) 
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Vedjeön Grov- och 
hushållsav-
fall, eventu-
ellt indu-
striavfall 

?-1975 Kontrol-
leras år 
2013 

Kunde inte 
lokaliseras 
1996 

- 

Yxskaftkälen 
5:44-5:47 

Grov- och 
hushållsav-
fall, indu-
striavfall 

Ej känt Kontrol-
leras år 
2013 

Risken för 
förorening 
anses ringa, 
ska inte risk-
klassas då det  

- 

6.6 Pågående, privata deponier i Strömsunds kommun 
Tabell 12. Översikt över deponier som kommunen inte ansvarar för. 
Deponi FMH kod  Hantering Avfallsslag Mottagen 

mängd ton 
2010 

Mängd 
ton/år en-
ligt anmä-
lan 

Fyrås 2:42 90.430 
Prövnings-
nivå C 

Deponering 
av avfall 

Slaktavfall Uppgift saknas 70 

Jorm 1:280 90.430 
Prövnings-
nivå C 

Deponering 
av avfall 

Slaktavfall Uppgift saknas 7 

Nagasjökälen 
1:14 

90.430 
Prövnings-
nivå C 

Deponering 
av avfall 

Slaktavfall Uppgift saknas 20 

Ströms-
Bonäset 1:10 

90.430 
Prövnings-
nivå C 

Deponering 
av avfall 

Slaktavfall Uppgift saknas 7 

Ströms-Ön 
4:7 

90.430 
Prövnings-
nivå C 

Deponering 
av avfall 

Självdöd fisk Uppgift saknas 30 
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Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun  
 

Inledande bestämmelser 
 

Tillämpliga föreskrifter 

1 §  

För kommunens avfallshantering gäller: 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 

• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av mil-
jöbalken  

• andra författningar, t.ex. arbetsmiljölagen (1977:1160). 

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller nedanstående föreskrif-
ter om avfallshantering. Dessa föreskrifter utgör, tillsammans med kommunens 
avfallsplan, renhållningsordning för kommunen. 
 

Definitioner 

2 §  

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som 
i 15 kap. miljöbalken och i avfallsförordningen. I bilaga 1 anges definitioner för 
olika typer av avfall. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som 
här anges: 

1. Med fastighetsägare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  

2. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att vara fastighetsägare, har 
rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

3. Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen i Ström-
sunds kommun. 

4. Med behållare avses säck, kärl av plast, container, latrinbehållare eller nå-
gon annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

5. Med kärl avses behållare som återanvänds och som normalt används för 
uppsamling av exempelvis städsopor och köksavfall och som töms vid fas-
tigheten av renhållaren. 

6. Med enskild avloppsanläggning avses slamavskiljare, sluten tank, fettav-
skiljare och behållare för fosforbindande material. 
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Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn  

3 §  

Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av 
hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som ut-
görs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 
 
Kommunens teknik- och serviceförvaltning, nedan kallad renhållaren, ansvarar 
för utförandet av den avfallshantering som omfattas av kommunens ansvar.  

4 § Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsynen över avfallshanteringen en-
ligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbal-
ken, inklusive dessa föreskrifter. 

5 § Renhållaren informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackning-
ar och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i 
kommunen. 

Fastighetsägares och nyttjanderättsinnehavares ansvar  
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffan-
de av avfall, som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med före-
skrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Var-
je fastighetsägare, som äger bebyggd fastighet med för sitt ändamål funktions-
duglig byggnad för boende eller annan verksamhet där hushållsavfall uppstår, 
ska betala en grundavgift. 

Ändring av ägarförhållanden/nyttjanderättsförhållanden ska anmälas till ren-
hållaren. 

7 § Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande 
regler för avfallshantering. 

Hushållsavfall 
Sortering av avfall  

8 §  

Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfalls-
slag: 

• Annat avfall än hushållsavfall, exempelvis bygg- och rivningsavfall och av-
fall från husbehovsslakt. 

• Avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis förpackningar, tid-
ningar, elektriska och elektroniska produkter. 

• Grovavfall, exempelvis kasserade möbler. 

• Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall. 
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• Frityroljor och andra matlagningsoljor från restaurang, bageri, gatukök och 

liknande verksamhet. 

• Trädgårdsavfall. 

• Stickande och skärande avfall. 

• Latrin. 

• Slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga 2.  

Vid eget omhändertagande av hushållsavfall krävs anmälan till miljö- och 
byggnämnden enligt § 30 eller 31 §, utom för trädgårdsavfall. 
 
9 §  

Fastighetsägare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport.  

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

10 §  

Hushållsavfall ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter 
eller i bilagan till dessa föreskrifter.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olä-
genhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 

Paketering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

11 §  

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket be-
hållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara 
inlagt i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl embal-
lerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.  

12 §  

Behållare får inte fyllas mer än att den kan tillslutas helt. Den får inte heller vara 
så tung att det blir uppenbara svårigheter för sopbilen att lyfta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses.  
 
Om avfallsbehållare inte uppfyller krav enligt dessa föreskrifter har renhållaren 
rätt att inte utföra ordinarie hämtning av avfallet. Det gäller exempelvis om be-
hållare är överfull eller för tung eller som innehåller dåligt emballerade föremål 
som är skärande eller stickande. Avfallet hämtas vid nästa ordinarie tömning 
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om fastighetsägaren då har omfördelat avfallet och emballerat det på ett från 
miljö- och arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt. 

Anskaffande, utformning, underhåll och skötsel av behållare och annan ut-
rustning 

13 §  

I kommunen används de avfallsbehållare som anges i kommunens föreskrift om 
avfallstaxa.  

14 §  

Kärl ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. Renhållaren an-
svarar för utbyte och reparation av sådana kärl, såvida skadan inte orsakats ge-
nom brukarens oaktsamhet eller skadegörelse. Fastighetsägaren har ansvar för 
rengöring och tillsyn av kärl. Fastighetsägaren är skyldig att ersätta försvunnet 
kärl. 

Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till renhållaren om kärlets märkning för 
identifikation har skadats eller lossnat. Kärl omhändertas av renhållaren om 
kärlet saknar märkning för identifikation och det inte är uppenbart till vilken 
fastighet kärlet hör. 
 
Betalsopsäckar, säckhållare och latrinbehållare anskaffas av fastighetsägaren. 
Endast latrinbehållare som godkänts av renhållaren får användas när latrinet 
ska lämnas till kommunen. Behållare för latrin kan köpas vid kommunens åter-
vinningscentraler. Betalsopsäckar kan köpas vid särskilda inköpsställen som 
anvisas av renhållaren. 
 
15 §  

Fastighetsägaren ansvarar för anskaffning, installation och underhåll av enskil-
da avloppsanläggningar såsom slutna tankar, slamavskiljare, fettavskiljare och 
behållare för fosforbindande material. Avstånd mellan uppställningsplats för 
slambil och behållare som ska slamtömmas får inte överstiga 20 meter såvida 
inte särskilda skäl föreligger. Slambilens uppställningsplats får inte ligga högre 
än 6 meter från slamavskiljarens botten. Om egen anslutningsslang används ska 
anslutningen passa renhållarens fordon och avståndet mellan anslutningen och 
fordonets uppställningsplats får inte överstiga 20 meter.  
 
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation och un-
derhåll av inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för av-
fallshanteringen. Samtliga anordningar och avfallsutrymmen ska medge hanter-
ing med den utrustning som används av renhållaren för hämtning av avfall. 
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Hämtningsplats och placering av behållare 

16 §  

Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av 
kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighets-
ägaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid 
någon annan plats.  
 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används 
i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas. 
  
17 §  

För kärl som renhållaren ska tömma gäller följande: 

a) Behållare, som ska tömmas, ska på hämtningsdagens morgon, senast kl 07.00, 
vara placerad minst 0,5 meter och högst 1,6 meter från vägkant såvida inte 
särskilda skäl föreligger. 

b) Behållare ska vara placerad så att hämtning underlättas. Det innebär att be-
hållare normalt ska placeras på höger sida i hämtningsfordonets färdriktning 
längs hämtningsfordonets normala färdväg. Behållare ska vändas så att 
hämtning med sidlastare underlättas, vilket innebär att behållaren vänds så 
att lockets öppning är vänd ut mot vägbanan.  

c) Om farbar väg, enligt § 19, inte kan upprättas ska fastighetsägaren avlämna 
avfallet på plats som renhållaren kan medge efter överenskommelse med fas-
tighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar, i skälig omfattning, för den anvisa-
de platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten. 

 

18 §  

Slamavskiljare, fettavskiljare, trekammarbrunnar och slutna tankar ska vara lätt 
tillgängliga för tömning.  
 
Fastighetsägaren ska tydligt markera följande, med markering enligt renhålla-
rens anvisning: 

• fordonets uppställningsplats 

• anläggningens plats 

Vid behov ska även följande markeras: 

• väg från allmän eller enskild väg fram till fordonets uppställningsplats 

• gångväg mellan fordonets uppställningsplats och anläggningen 
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Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och om vikten överstiger 
25 kg1

Hämtnings- och transportvägar  

 kan extra avgift tas ut enligt kommunens avfallstaxa. Anläggningen får 
inte vara övertäckt när tömning ska ske. Inför tömning av anläggningen ska fas-
tighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon 
som används. Området runt lock eller manlucka ska vara röjt. Fastighetsägaren 
ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

19 §  

Fastighetsägaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och 
tömningsplats hålls i farbart skick.  
 
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. 
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall, inklusive slam, ska: 

• hålla för 10 tons axeltryck 

• ha minst 4,5 meter fri höjd och  

• hållas i sådant skick att den är farbar för de hämtningsfordon som används, 
under hela hämtningssäsongen.  

Hängande grenar som inskränker den angivna fria höjden ska tas bort.   
 
Renhållaren ska ha tillträde till enskilda vägar i den utsträckning som krävs för 
att hämtning ska kunna ske. Nycklar och dylikt ska vid behov lämnas till ren-
hållaren. Ändringar ska utan uppmaning meddelas renhållaren. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

20 §  

Kommunen är indelad i hämtningsområden, vilket framgår av bilaga 3. 

21 §  

För hämtning av hushållsavfall i kärl tillämpas så kallad behovshämtning. 
Hämtning sker endast om kärlet står placerad för hämtning enligt § 17. 

Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 

a) Inom hämtningsområde A sker ordinarie hämtning av hushållsavfall i kärl 
varannan vecka.  

b) Inom hämtningsområde B sker ordinarie hämtning av hushållsavfall i kärl 
var fjärde vecka. 

                                                      
1 Anläggningen ska vara utformad så att arbetsmiljöverkets föreskrifter kan tillgodoses. Det innebär exempelvis att 
personalen inte bör behöva lyfta tyngre än ca 15 kg. Om locket är tyngre än 25 kg kan inte hämtning ske med normal 
bemanning för slambilen. 
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c) Inom hämtningsområde C sker ordinarie hämtning av hushållsavfall i con-

tainer var fjärde vecka. 
 

Kärl ska vara försett med utrustning för identifiering. Märkningen får inte tas 
bort eller göras oanvändbar. Varje tömning ska registreras. Som registrerad 
tömning avses även tömning av tomt kärl. 
 
Renhållaren är ej skyldig att tömma kärl om bestämmelser enligt § 12,17 eller 19 
ej uppfylls. 
 
22 §  

För fastighetsägare av fritidshus är det tillåtet att själv transportera hushållsav-
fall i särskild betalsopsäck, se § 14, för avlämning vid ett inköpsställe för betal-
säck.  
 
23 §  

Grovavfall och farligt avfall inklusive elavfall2

 

 från hushåll samt trädgårdsavfall 
som uppkommer vid skötsel av tomtmark till småhus och fritidshus får trans-
porteras av fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren och lämnas vid 
kommunens återvinningscentraler.  

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll innan det lämnas 
vid återvinningscentral.  
 
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren, mot avgift, ska 
i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage och vara 
sorterat enligt anvisningar i bilaga 2. Grovavfallet ska förses med märkning som 
klargör att det är fråga om grovavfall. Grovavfall som hämtas vid fastigheten får 
inte innehålla farligt avfall. 
 
24 §  

Latrin får transporteras av fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren och 
lämnas vid kommunens återvinningscentraler med beaktande av bestämmelser 
i § 14 om behållare. 
 
Latrinbehållaren får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i en toa-
lett, det vill säga urin, avföring, och toalettpapper.  
 
Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan av fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavare före avlämning på anvisad plats. 

                                                      
2 Med elavfall avses avfall från elektriska och elektroniska produkter. 
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25 §  

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett samt 
tömning av fettavskiljare, sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt 
schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställ-
ning i samråd med renhållaren. 
 
Ändring av tömningsintervall för hämtning av slam ska meddelas renhållaren 
senast den 31 oktober året innan ändringen ska börja gälla. 
 
26 §  

Särskild hämtning, så kallad budning mot avgift, kan beställas av utsorterade 
avfallsslag, grupp A enligt bilaga 1. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

27 §  

Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushålls-
avfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-26 §§ om ej annat anges 
nedan. 

Annat avfall än hushållsavfall 
Uppgiftsskyldighet  

28 §  

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska på begäran av kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som under-
lag för kommunens renhållningsordning. 
 

Undantag 
Eget omhändertagande av avfall 

29 §  

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan.  
 
30 §  

Anmälan enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) om  

• kompostering av annat än trädgårdsavfall, 

• nedgrävning av latrin eller slam från enskild avloppsanläggning eller 
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• annat eget omhändertagande av hushållsavfall ska göras till miljö- och bygg-

nämnden. 
 

31 §  

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om allt sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön 
kan, efter ansökan till miljö- och byggnämnden, om det finns särskilda skäl, be-
frias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaf-
fande och återvinning. 
 
Befrielse medges för maximalt tre år i taget. 
 
Gemensam avfallsbehållare  

32 §  

Angränsande fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan efter samråd med 
renhållaren få använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att: 

a) avfallsmängden, vid varje hämtningstillfälle, ryms i en behållare av den stor-
lek som normalt används i området, 

b) avfallet inte lämnas på annan plats eller fastighet än någon av de inblandade 
fastigheterna, 

c) bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att  

d) olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 

Grundavgift debiteras var och en av de fastighetsägare som delar gemensamt 
kärl. Avgift för tömning debiteras den fastighetsägare där kärlet är registrerat. 
Fastighetsägarna sköter själva den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

 
Uppehåll i slamtömning 

33 §  

Uppehåll i slamtömning medges fastighetsinnehavare efter anmälan om att fas-
tigheten antas vara obebodd under längre tid än fem år.  
 
Anmälan om uppehåll ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast en 
månad före den avsedda uppehållsperioden. 
 
Uppehåll i hämtning medges för fem år i taget. 
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Befrielse från grundavgift 

34 §  

Fastighet som bedöms som otjänlig att användas för boende och där inget hus-
hållsavfall uppkommer kan, efter ansökan till kommunstyrelsen, befrias från 
grundavgift så länge förhållandena inte ändras.  
 
Befrielse från grundavgift medges för maximalt tre år i taget. Beviljad befrielse 
från grundavgift som medgetts före 2013-04-01 påverkas inte av dessa föreskrif-
ter. 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-04-01 då renhållningsordning för Ström-
sunds kommun antagen den 1 mars 2000 upphör att gälla. Befintliga tömnings-
intervall för slam gäller oförändrat under slamtömningssäsongen år 2013 och 
eventuella ändringar gäller fr.o.m. den 1 november 2013. Redan fattade beslut 
om undantag från den tidigare gällande renhållningsordningen påverkas inte 
av dessa föreskrifter.
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Definitioner av olika typer av avfall 

A. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. Nedan angivna typer av avfall in-
går i begreppet hushållsavfall. 

1. Kärl- och säckavfall, det avfall som normalt uppstår i hushåll och som 
läggs i kärl eller säck. Exempelvis städsopor och köksavfall. 

2. Grovavfall från hushåll, hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl. Exempelvis kasserade möbler. (Avfall från omfattande 
bygg-, renoverings- och rivningsarbeten klassas ej som grovavfall och 
omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.) 

3. Trädgårdsavfall, komposterbart avfall som uppkommer vid normal träd-
gårdsskötsel på fastighetens tomt. Träd som fällts eller avfall som uppstår 
vid större anläggningsarbeten i en trädgård är inte att betrakta som träd-
gårdsavfall. 

4. Latrin, avfall från torrklosett. 

5. Slam från enskild avloppsanläggning ingår i begreppet hushållsavfall. 
Exempelvis slam från trekammarbrunn. 

6. Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande 
verksamhet är exempel på avfall som ingår i begreppet hushållsavfall. 

7. Farligt avfall från hushåll, till exempel oljerester, lösningsmedel, över-
blivna läkemedel, batterier, elavfall, kasserade kylar och frysar.  
 

Med hushållsavfall jämförligt avfall är sådant avfall som uppstår på en plats 
som en direkt följd av att människor uppehåller sig på platsen. Som exem-
pel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, städavfall 
från kontor och personalutrymmen samt toalettavfall. Allt avfall från re-
stauranger, caféer och liknande räknas som jämförligt med hushållsavfall. 
 

B. Med avfall under producentansvar avses avfall som omfattas av förord-
ning om producentansvar. Det finns för närvarande förordningar om pro-
ducentansvar för förpackningar, returpapper (tidningar), läkemedel, elekt-
riska och elektroniska produkter, batterier, däck och bilar. 
 

C. Med annat avfall än hushållsavfall avses exempelvis avfall som uppstår 
i verksamhet till följd av verksamheten, bygg- och rivningsavfall och 
schaktmassor. 
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Anvisningar om sortering och överlämnande för Strömsunds 
kommun  

 

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter 
följer att nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Definitioner av olika 
typer av avfall anges i bilaga 1. Avfallet lämnas på den vid respektive av-
fallsslag anvisad plats. 

 

Avfallsslag Anvisning 

Grovavfall Skrymmande hushållsavfall ska lämnas till 
någon av kommunens återvinningscentraler. 
Uppgifter om platser och öppettider anges 
på kommunens hemsida eller lämnas av 
kundtjänst 0670-164 17. 
 
Vid återvinningscentralen ska grovavfallet 
sorteras enligt anvisningar på plats. 
 
Vid kommunens återvinningscentraler får 
inte ensilageplast lämnas. 
 
Vid beställning av hämtning av grovavfall 
vid fastigheten ska grovavfall buntas eller 
förpackas så att hämtning underlättas. Vid 
beställning av hämtning ska typ av grovav-
fall uppges. Grovavfall som hämtas vid fas-
tigheten får inte innehålla farligt avfall. 
 

Farligt avfall Farligt avfall får aldrig läggas i de vanliga 
soporna eller hällas ut i avloppet. Farligt av-
fall ska lämnas på anvisad plats vid någon 
av kommunens återvinningscentraler. 
Uppgifter om platser och öppettider anges 
på kommunens hemsida eller lämnas av 
kundtjänst 0670-164 17. 
 
Det farliga avfallet ska vara väl förpackat i 
beständiga, hela och rena förvaringskärl och 
tydligt märkt med innehåll. 
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Avfallsslag Anvisning 

Explosiva föremål som am-
munition, fyrverkerier etc. 

Explosiva föremål som ammunition, fyrver-
kerier etc. kan inte lämnas på återvinnings-
central. Ta kontakt med Polisen för förfrågan 
var dessa föremål kan lämnas. 
 

Tryckimpregnerat virke, as-
best och eternit 

Tryckimpregnerat virke, asbest och eternit 
tas inte emot vid någon av kommunens åter-
vinningscentraler utan ska lämnas på Gräf-
såsens deponianläggning i Östersund. 
 

Frityroljor m m  Frityroljor och annan större mängd matlag-
ningsfett får inte sköljas ner i avloppet. 
 
Matoljor får lämnas i väl försluten dunk eller 
annan av renhållaren godkänd behållare. 
 

Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall som inte komposteras på 
den egna fastigheten lämnas vid någon av 
kommunens återvinningscentraler. 
Uppgifter om platser och öppettider anges 
på kommunens hemsida eller lämnas av 
kundtjänst 0670-164 17. 
 

Kasserade sprutor och kany-
ler från egenvård 
 

Kasserade sprutor och kanyler från egenvård 
ska läggas i godkända punktionssäkra behål-
lare för skärande och stickande avfall som 
tillhandahålls av apoteket. Fylld behållare 
lämnas till apotek eller till någon av kom-
munens återvinningscentraler. 
 
För övrigt smittförande avfall hänvisas till 
hemsjukvården eller vårdcentral. 
 

Stickande och skärande avfall 
som inte är smittförande 

Skärande och stickande hushållsavfall, ex-
empelvis knivar och dylikt ska förpackas så 
att det inte kan orsaka skada.  
 

Döda sällskapsdjur Döda sällskapsdjur får grävas ner efter an-
mälan enligt 30 § i dessa renhållningsföre-
skrifter.  
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Avfallsslag Anvisning 

Döda hästar, lantbruksdjur 
och avfall från husbehovs-
slakt 

Döda hästar, lantbruksdjur och avfall från 
husbehovsslakt av tamdjur får grävas ned 
om det sker enligt anvisningar från miljö- 
och byggnämnden, enligt 23 § och 27 § i Sta-
tens jordbruksverks föreskifter (SJVFS 
2006:84).  
 
Avfall från husbehovsslakt av vilt får lämnas 
kvar i skogen där djuret fällts eller grävas 
ned om det sker enligt anvisningar från mil-
jö- och byggnämnden. 

  
Latrin Latrin får komposteras eller grävas ner på 

den egna fastigheten efter anmälan enligt 30 
§ i dessa renhållningsföreskrifter. 
 
Latrin som inte omhändertas på den egna 
fastigheten får lämnas vid någon av kom-
munens återvinningscentraler med beaktan-
de av vad som anges i 14 § och 24 § i dessa 
renhållningsföreskrifter.  
Uppgifter om återvinningscentraler och öp-
pettider anges på kommunens hemsida eller 
lämnas av kundtjänst 0670-164 17. 
 

Slam från enskilda avlopps-
anläggningar och fettavskilja-
re 

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas 
genom renhållarens försorg, om inte anmä-
lan om eget omhändertagande gjorts enligt 
30 § eller 31 § enligt dessa renhållningsföre-
skrifter. 
 

  
Förpackningar samt  
returpapper/tidningar 

Förpackningar av glas, metall, papper eller 
plast ska lämnas i behållare vid någon av de 
återvinningsstationer som finns i kommu-
nen. Uppgifter om platser anges på 
www.ftiab.se eller lämnas av kundtjänst 
0670-164 17. 
 

http://www.ftiab.se/�
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Avfallsslag Anvisning 

Elektriska och elektroniska 
produkter 

Elektriska och elektroniska produkter får 
lämnas vid någon av kommunens återvin-
ningscentraler eller annan plats som anvisats 
av El-kretsen som ansvarar för insamling av 
elektriska och elektroniska produkter.  
Uppgifter om återvinningscentraler och öp-
pettider anges på kommunens hemsida eller 
lämnas av kundtjänst 0670-164 17. 
 
 
 

Batterier, både små batterier 
och bilbatterier  

Se elektriska och elektroniska produkter. 
 
 

Glödlampor, lysrör och låg-
energilampor 

Se elektriska och elektroniska produkter. 
 

Kyl- och frysskåp Se elektriska och elektroniska produkter. 
 
 

Mediciner Överbliven medicin ska lämnas in till apotek 
 

Däck Mindre mängd kasserade däck från person-
bil, max fem stycken får lämnas till däck-
verkstad. Vid avlämning ska däcken vara 
demonterade från fälgen. I annat fall har 
verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för 
demontering. 
 
Före avlämning av större mängder däck eller 
stora traktordäck och liknande ska kontakt 
tas med Svensk däckåtervinning AB,  
tel 08-50 60 10 55.  
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Avfallsslag Anvisning 

Bilar och bildelar Kasserade bilar ska lämnas till bilskrotnings-
anläggning. 
 
Bildelar får, efter samråd med personal, läm-
nas vid någon av kommunens återvinnings-
centraler. 
 
Bildelarna ska sorteras efter material som 
metall, plats etc. Bildelar som innehåller olja 
eller andra miljöfarliga ämnen hänvisas till 
bilskrotningsanläggning. 
 
Uppgifter om återvinningscentraler och öp-
pettider anges på kommunens hemsida eller 
lämnas av kundtjänst 0670-164 17. 
 

Ensilageplast Ensilageplast får inte lämnas vid någon av 
kommunens återvinningscentraler. Detta 
omhändertas av www.svepretur.se, telefon 
0370-173 85. 

  
Restavfall 
 

Hushållsavfall som inte ingår i något av av-
fallsslagen ovan ska läggas i kärl eller con-
tainer enligt § 9 – 27. 

  
 

http://www.svepretur.se/�
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Hämtningsområden inom Strömsunds kommun 
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Taxa för renhållning 

 Innehållsförteckning 
1. Allmänna bestämmelser 
2. Hämtning av kärl 
3. Återvinningscentraler 
4. Slamtömning 
 
1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Indexreglering 

Avgifterna för hushållsavfall och slam är indexreglerade enligt avfalls-
index A12:1 MD med basmånad oktober 2013. 
 
Reglering av avgifter sker per den 1 januari varje år efter index för ok-
tober månad närmast föregående år och bestäms av teknik- och service-
förvaltningen. 
 
1.2 Avgiftsskyldighet 

Den som äger fastighet eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare ska erlägga an-
givna avgifter. 
 
Vid utnyttjande av gemensamt kärl för flera fastigheter ligger avgifts-
skyldigheten gentemot kommunen för taxans rörliga del på ägaren till 
den fastighet där kärlet är uppställt. Övriga fastighetsägare som utnytt-
jar gemensamt kärl betalar en grundavgift för renhållning. 
 
Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättshavare. 
 
Avgifter enligt denna taxa betalas till kommunen. 
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1.3 Avgiftsbefrielse 

Efter anmälan till kommunen (renhållaren) att bostaden inte kommer 
att användas, kan avgiftsbefrielse medges. För både permanent- och fri-
tidsbostad gäller att bostaden inte får användas under en samman-
hängande tid av minst 12 månader. Möjligheten till avgiftsbefrielse 
gäller även för lägenheter i flerbostadshus som inte nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst 12 månader. 

Anmälan ska innehålla 

1. Nuvarande abonnemang, fastighetsbeteckning och hämtadress 
2. Period som uppehållet avser 

Anmälan ska inges senast en månad före avsedd uppehållsperiod. 
 
1.4 Avgiftsperioder 

Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall erläggs två gånger 
per år. 
 
1.5 Tillämpning 

Teknik- och serviceförvaltningen äger inom fasställda avgiftsramar be-
sluta om smärre avvikelser från bestämmelserna i taxan. 
 
1.6 Moms 

Priserna är angivna inklusive moms. 
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2. Hämtning av kärl 
 
Fastställt av KF 2005-04-27, § 26 
 
Taxa för kärlhämtning år 2005, alla avgifter inklusive moms 
 
Abonnent Kärlstorlek, 

liter 
Rörlig del 
kr/tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Normalvilla 190 42 716 
Normalvilla 370 71 783 
Normalvilla 750 141 970 
Fritidshus 190 42 391 
Fritidshus 370 71 458 
Fritidshus 750 141 643 
 
 
Abonnent Kärlstor-

lek, liter 
Rörlig del 
kr/ tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Behållarav-
gift kr/år 

Flerbostads-
hus  

190 42 650 x antal 
hushåll 

+ 66 x antal 
kärl 

Flerbostads-
hus  

370 71 650 x antal 
hushåll 

+ 133 x antal 
kärl 

Flerbostads-
hus  

750 141 650 x antal 
hushåll 

+ 316 x antal 
kärl 

 
För flerbostadshus debiteras 650 kr per utnyttjad lägenhet (hushåll) och 
till detta läggs kärlkostnad motsvarande hur många kärl som flerbo-
stadshuset har. 

   
Abonnent Kärlstor-

lek, liter 
Rörlig del 
kr/ tömning  

Grundavgift 
kr/år 

Behållarav-
gift kr/år 

Företag/  
övriga 

190 42 325 + 66 x antal 
kärl 

Företag/  
övriga 

370 71 325 + 133 x antal 
kärl 

Företag/  
övriga 

750 141 325 + 316 x antal 
kärl 

 
För företag och övriga debiteras 325 kr per hämtningsplats och till detta 
läggs kärlkostnad motsvarande hur många kärl som hyrs. 
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3.  Återvinningscentraler 
Fastställt av KF 2010-04-20, § 24 
 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2014-01-01. 
 
Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med 
renhållningsindex som grund och mars 2010 som basmånad. 
 
3.1  Prislista för hushåll    
                                                                                    

 Avfallsslag, som räknas till 
avfall som uppkommer i hus-
håll och ska lämnas sorterat 

Mottagningsavgift 
exkl. moms 

(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms 

(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms  

(kr/m3) 

1 Sorterat grovavfall Fritt Fritt Fritt 

2 Brännbart avfall Fritt Fritt Fritt 

3 Deponirest, efter sortering           Fritt Fritt Fritt 

4 Osorterat avfall 2 516,00 3 145,00 1 012,00 
 

                     Diverse avfall 

5 Park och trädgårdsavfall Fritt Fritt Fritt 

6 Inert avfall, olika diverse 
material, porslin, jord m.m. 

Fritt Fritt Fritt 

7 Aska Fritt Fritt Fritt 
 
 
 

 Avfallsslag 
 

Mottagningsavgift 
exkl. moms  

(kr) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms              

(kr) 

 

8 Spillolja dunk 1 till 5 liter 
(OBS! PCB-olja tas ej emot) 

Fritt Fritt  

9 Kylmöbler, el-apparater 
normala hushållsapparater 

Fritt Fritt  

10 Farligt avfall, småkemika-
lier m.m. 

Fritt Fritt  

11 Asbest mindre mängd från 
hushåll, t.ex. en sopsäck 

Fritt Fritt Möjlighet till 
mottagning om 
länsstyrelsens 
tillstånd ges! 

12 Tryckimpregnerat trä 1 892,00 2 366,00        749,00 
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Övriga förutsättningar för mottagning av avfall 
 
Plaster: Armerad plast, t.ex. presenningar, salt-, pellets- och andra storsäckar skall 
vara i mindre styckeenheter 0,2 x 0,2 x 0,8 meter, för att tas emot som brännbart ma-
terial.  
 
Brännbart avfall: Brännbart hushålls- och verksamhetsavfall skall vara i mindre 
styckeenheter än 0,2 x 0,2 x 0,8 meter. 
 
3.2  Prislista för företag och institutioner                                                                                               

 Avfallsslag 
 

Mottagningsavgift 
exkl. moms (kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms 

(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms   

(kr/m3) 
1 Osorterat avfall  2 516,00  3 145,00  1 012,00 

2 Osorterat avfall levererat 
från ÅVC 

Gäller ej Liden Gäller ej Liden  1 017,00                      

3 Hushållsavfall och liknan-
de avfall från företag, re-
stauranger eller liknande 

 1 892,00               

Gäller Liden 

 2 366,00           

Gäller Liden 

--- 

4 Brännbart avfall  1 859,00     2 323,00  744,00 

5 x) Leverans brännbart av-
fall, i container till Liden 

 1 892,00  2 366,00  749,00                      

6 Deponirest  1 586,00  1 983,00  634,00 

7 Deponirest, lev. från ÅVC Gäller ej Liden Gäller ej Liden  640,00                       

8 Asbest, mottas endast på 
Liden 

 820,00 
Om länsstyrel-
sens tillstånd ges 

 1 026,00 
Om länsstyrel-
sens tillstånd 
ges 

--- 

9 Frigolitmaterial  7 274,00  9 094,00  68,00 

10 Park och trädgårdsavfall  380,00  475,00   74,00                                 

11 Jord/schakt/täckmaterial/ 
konstruktionsmaterial 

 435,00  545,00 På större mäng-
der lämnas of-
fert 

12 Jord/schakt/täckmaterial/ 
orent   

 651,00  695,00  

13 Inert avfall, blandat mate-
rial t.ex. betong, porslin 
m.m. 

 1 969,00  2 461,00  
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 Avfallsslag 
 

Mottagningsavgift 
exkl. moms (kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms 

(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms   

(kr/m3) 
14 Branschspecifikt avfall  

(Ragnsells prislista) 
Offert lämnas vid 
varje tillfälle 

Offert lämnas 
vid varje tillfälle 

Offert lämnas 
vid varje tillfälle 

15 Aska  722,00  902,00 --- 

x) Avser brännbart avfall som lämnas i containrar, (leverans endast till Lidens ÅVC). 

 
Övriga förutsättningar för mottagning av avfall 
Plaster: Armerad plast, t.ex. presenningar, salt-, pellets- och andra storsäckar skall 
vara i mindre styckeenheter 0,2 x 0,2 x 0,8 meter, för att tas emot som brännbart mate-
rial.  

Brännbart avfall: Brännbart hushålls-, verksamhetsavfall skall vara i mindre stycke-
enheter än 0,2 x 0,2 x 0,8 meter 
  

 Oljeavfall 

 Avfallsslag 
 

Mottagningsavgift                  
exkl. moms  

Mottagningsavgift                   
inkl. moms             

1 Oljeavfall/m3  547,00 kr  684,00 kr 

2 Oljeavfall, 200 liters fat  211,00 kr  264,00 kr 

3 Oljeavfall, dunkar 1-20 liter  2,00 kr/lit  3,00 kr/lit 

4 Oljeavfall, väl tömda oljefat  33,00 kr/st  42,00 kr/st 

5 Oljeavfall, oljefilter  11,00 kr/st  14,00 kr/st 

6 Oljeavfall, hydraulslang  27,00 kr/kg  34,00 kr/st 

7 PCB-olja  Tas ej emot Tas ej emot 
 

 

Övrigt farligt avfall från företag 

Farligt avfall från företag och verksamheter tas ej emot utan hänvisas till annan aktu-
ell mottagare. 
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Elektronik - vitvaror 
 Avfallsslag 

 
Mottagningsavgift 

exkl. moms (kr) 
Mottagningsavgift 

inkl. moms (kr)      

1 Elektronik/kg, ej producentan-
svarsmaterial. Inbyggt elmaterial 

 11,00  14,00 

2 Kylmöbler, vitvaror mindre än 
0,6 x 0,6 x 2,0 meter  

Fritt Fritt 

3 Kyldiskar, stora frysskåp och 
dylikt, per st. 

 766,00  957,00 

4 Värmepumpar per st.                 766,00  957,00 

  

Slam 
 Avfallsslag 

 
Mottagningsavgift 

exkl. moms 
(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms  

(kr/ton) 

Mottagningsav-
gift inkl. moms 

              (kr/m3) 
1 Reningsverksslam/slam från 

enskilda anläggningar oavvatt-
nat 

 380,00  475,00 475,00 

2 Reningsverksslam/slam från 
enskilda anläggningar avvattnat  

 328,00  410,00 410,00 

3 Grovrens från reningsverk 
(Brännbart avfall) 

 1 859,00      2 323,00  744,00  

4 Gödsel  328,00  410,00 410,00 

5 Gatubrunnsslam  531,00  663,00 663,00 

  

  Sorterat material från företag och verksamheter 
 Avfallsslag 

 
Mottagningsavgift 

exkl. moms 
(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms 

(kr/ton) 

Mottagningsavgift 
inkl. moms  

(kr/m3) 
1 Metall  165,00  207,00 109,00 

2 Wellpapp  515,00  644,00 162,00 

3 Papper   515,00  644,00 162,00 

4 Hårdplast  515,00  644,00 162,00 

5 Mjukplast  515,00  644,00 162,00 

6 PVC-plast  1 586,00  1 983,00 634,00 

7 Trä  696,00  870,00 219,00 

8 Tryckimpregnerat trä  1 892,00  2 366,00 749,00 
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Kremering av smådjur – stängd  

 
Övrigt 
 
I de fall återvinning inte kan ske, tillkommer en hanteringsavgift motsvarande fak-
tisk kostnad. 

 
  Extra öppet ÅVC-anläggning 

 Slag av öppethållande Tidpunkt Etableringskostnad   
första timmen, kr 

Kostnad efter-
följande timmar, kr 

1 Vardagar 7.00-16.00 584,00 
 

262,00 

2 Vardagar, enkel övertid 5.00-7.00 och 
16.00-18.00 

584,00 462,00 

3 Kvalificerad arbetstid, 
kvällar och helgdagar 

0.00-24.00 710,00 562,00 

 

Moms tillkommer på dessa priser. 
 
Förutsättning för extraöppnande av ÅVC-anläggning är att det finns ÅVC-personal 
tillgänglig för arbetsuppgiften och att begäran sker minst sex timmar före önskemål 
om tillgång till anläggning. 
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4. Slamtömning 
Fastställt av KF 2010-04-20, § 24 

 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2014-01-01. 
 
Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med 
renhållningsindex som grund och mars 2010 som basmånad. 

 
4.1 Enskild slambrunn med eller utan WC-anslutning och därmed jämförbar an-

läggning                  
            

 Art-volym-typ av tjänst 

 

Taxa / pris                  
exkl. moms 

(kr) 

Taxa / pris                   
inkl. moms 

(kr) 

1 Hushåll, årlig slamtömning, samordnad hämt-
ning brunnstömning med volym < 3 m3 , inklusi-
ve slam 

1 092,00  1 365,00                  

2 Brunnstömning med volym < 3 m3                                
Se även tilläggsavgift under punkt 2 och 3. 

506,00  633,00 

3 Brunnstömning med volym  3-6 m3                                  
Se även tilläggsavgift under punkt 2 och 3. 

757,00  946,00 

4 Tillägg för volym > 6 m3/m3  256,00  321,00 

5 Tillägg för ytterligare tömning på samma fastig-
het med volym 1 m3 

286,00  357,00 

6 Tillägg för ytterligare tömning på samma fastig-
het med volym 1-3 m3 

314,00  393,00 

7 Tillägg för ytterligare tömning på samma fastig-
het med volym 3-6 m3 

687,00  859,00 

 

4.2 Sluten tank och därmed jämförbar anläggning 
 

 Art-volym-typ av tjänst 

 

Taxa / pris                  
exkl. moms 

(kr) 

Taxa / pris                   
inkl. moms 

(kr) 

1 Sluten tank med volym < 3 m3                                            
Se även tilläggsavgift under punkt 1 och 3. 

564,00  706,00 

2 Sluten tank med volym 3–6 m3                                         
Se även tilläggsavgift under punkt 1 och 3. 

946,00  1 182,00 

3 Tillägg för volym > 6 m3/m3                                                  254,00  314,00 
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4.3 Latrinbehållare 

Kommunen kan bara ta emot slam från godkänd latrinbehållare som kommunen till-
handahåller. Dessa behållare kan köpas vid kommunens ÅVC-anläggningar, där de 
också kan lämnas in när de är fyllda. 

Behållaren kostar 284 kronor inkl. moms. 
 

4.4  Extrahämtning 
 Art-volym-typ av tjänst Taxa / pris                  

exkl. moms 
(kr) 

Taxa / pris                   
inkl. moms 

(kr) 

1 Extrahämtning, (avrop) med krav om tömning av 
anläggning inom 5 arbetsdagar debiteras en extra 
avgift utöver den under punkt 1 och 2. Per töm-
ning. 

 1 599,00  1 999,00 

2 Extrahämtning, (avrop) med krav om tömning av 
anläggning inom 24 timmar debiteras en extra 
avgift utöver den under punkt 1 och 2. Per töm-
ning. 

 2 465,00  3 080,00 

3 Tömning av slam från kommunala avlopps-
anläggningar, pumpstationer m.m. per timme.                                        
Avrop av normal tömning inom 2 arbetsdagar. 

 866,00  1 083,00 

4 Tillägg för akuttömning, samma vardag 6.00-18.00    

Pris per timme. 
 940,00  1 175,00 

5 Tillägg för akuttömning, samma vardag 18.00–6.00     
Pris per timme. 

 998,00  1 247,00 

6 Tillägg för akuttömning, helgdag.                                   
Pris per timme. 

 1 150,00  1 436,00 

7 Bomkörning, avgift om inget tillträde lämnas till 
fastighet vid avrop, utgår avgift per framkörning. 

 733,00  916,00 

 
4.5 Deponiavgift slam i samband med tömning av brunnar och slutna tankar 
 

 Slamtyp 

 

Taxa  /pris                  
exkl. moms 

(kr) 

Taxa / pris                                     
inkl. moms 

(kr) 

1 Våtslam, per ton/m3 380,00 475,00 

2 Avvattnat slam per ton/m3 328,00 410,00 

 
 



 
 

 
Titel: Taxa vid utarrendering av markarrenden 

1 (1) 

Id nr:  5:6 Typ:  Taxa  Giltighetstid: Tills vidare 
Version: 1.0 Fastställd: KS 2009-05-19  Uppdateras:  
   
 

 
 
 
Taxa vid utarrendering av markarrenden 
 
Vid utarrendering till kommunala verksamheter ska arrendeavgiften 
sättas enligt principerna för självkostnadshyra. Samma princip torde 
kunna användas där arrendatorn bekostar underhåll och skötsel av ar-
rendestället. 
 
Vid arrenden enligt föreslagna arrendenivåer delegeras upplåtelsen till 
teknik- och serviceförvaltningen. Om priset/avtalstiden avviker från 
nedanstående ska detta behandlas av kommunstyrelsen. 
 
Arrendenivå,  Max avtalstid 
arrendetider 
 
Jordbruksmark 500 kr/ha/år  3 år med möjlighet till 
             förlängning 3 år i sänder 
 
Anläggning/lägenhet 1 kr/kvm/år 5 år med möjlighet till
  förlängning 5 år i sänder 
 
Jaktarrenden         10 kr/ha/år 1 år med möjlighet till 
  förlängning 1 år i sänder 
 
Lägstanivå på arrende 500 kr/år 
 
Övriga arrendetyper beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindex (total index) 305.5 
för oktober 2008. Index regleras en gång per år.  
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Föreskrifter om gångbanerenhållning 

Strömsunds kommun föreskriver nedanstående med stöd av § 3 i Lagen 
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) och 1 § i Förordningen om gaturenhållning och skyltning 
(1998:929). 

Innehållsförteckning 
1. Giltighet
2. Övergripande föreskrifter
3. Växtlighet och nedskräpning
4. Snöröjning och halkbekämpning
5. Rännstensbrunnar

1. Giltighet

Dessa föreskrifter gäller för fastighetsinnehavare inom områden som i 
detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningsställts och 
begagnas för allmän trafik. 

Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som 
enligt 1 kap. 5 § i Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

2. Övergripande föreskrifter

I enlighet med Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning (1998:814), ansvarar fastighetsinnehavaren för att utföra 
de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder i fråga om gång-
banor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gång-
trafiken.  

Fastighetsinnehavaren ska vidta erforderliga åtgärder för att hålla 
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet 
hindras samt tillgodose de krav som med hänsyn till förhållandena på  
platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, fram-
komlighet och trafiksäkerhet. 

Fastighetsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina 
skyldigheter kan dömas till böter. 
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3. Växtlighet och nedskräpning 

 
Fastighetsinnehavaren ska  

• ta bort ogräs och annan växtlighet samt  
• sopa upp, föra bort orenligheter och nedskräpande föremål från 

gångbaneutrymmet.  
 
4. Snöröjning och halkbekämpning 

 
Fastighetsinnehavaren ska  

a. snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, 
b. vid risk för halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet samt 
c. sopa upp och föra bort sanden efter att gångbanan är snöfri. 
 
Sand tillhandahålls av kommunen på fastställda platser.  
 
5. Rännstensbrunnar 

 
Fastighetsinnehavaren ska hålla galler till rännstensbrunnar fria från 
snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet.  
 
Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas 
ned i rännstensbrunnen. 
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Upplåtelse av mark för filterbäddar, jord- och sjö-
värme m.m. 
 
För att ha möjlighet att nyttja kommunens marker för anläggande av fil-
terbäddar, jord, sjövärme m.m. ska en skriftlig ansökan göras till tek-
nik- och serviceförvaltningen med bifogad karta som visar det aktuella 
området. 
 
Inom detaljplanelagt område och i dess omedelbara närhet utarrende-
ras inte mark för dessa typer av långsiktiga upplåtelser. Beroende på 
vilken typ av mark det gäller och vad detaljplanen säger så bör man om 
möjligt försöka sälja marken till sökanden.  
 
I övriga områden delegeras till teknik- och serviceförvaltningen att be-
sluta om utarrendering för dessa ändamål.  
 
Ansökan avslås i de fall det finns andra typer av servitut, ledningar el-
ler andra omständigheter som gör att marken kan anses som olämplig. 
 
Vid tillstyrkande ska sökande ansvara för och bekosta ansökan om ser-
vitut hos Lantmäteriet. Sökanden ansvarar för att underrätta sig om det 
finns VA, el, teleledningar, etc. i marken i det aktuella området. 
 
Sökanden ansvarar för att den aktuella marken städas och återställs ef-
ter avslutat schaktarbete. När arbetet är klart ska detta anmälas till tek-
nik- och serviceförvaltningen för godkännande.  
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Försäljning av mark inom detaljplanelagt område 

 
Kommunal mark erbjuds normalt den som inkommit med skriftlig an-
hållan. Uppstår konkurrens om marken gäller att den som först in-
kommit med skriftlig anhållan prioriteras. 
 
Grannfastigheter skall i god tid före försäljningen informeras om för-
säljningen. 
 
Näringslivets behov av expansionsmöjligheter skall särskilt beaktas. 
 
Prissättningen av kommunens marker inom planlagt område utgår från 
principen  ”marknadsanpassad utan att vara marknadsledande”. Pris-
sättningen grundar sig på tomtstorlek, läge och ändamål enligt fastlag-
da priser. 
 
Vid försäljning enligt fastlagda priser delegeras försäljningen till teknik- 
och serviceförvaltningen. Om priset avviker från fastlagt pris skall detta 
behandlas av kommunstyrelsen. 
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Taxa vid försäljning av mark  
 
Försäljning av mark skall baseras utifrån fastighetens yta, läge samt ort, 
enligt följande riktpriser. 
 
Försäljning av s.k. tomtmark (avstyckad) inom detaljplanelagt område 
fastställs enligt följande och gäller inklusive kostnad för fastighetsbild-
ning. 
 
Strömsund 20 kr/kvm 
Övriga orter 15 kr/kvm 
 
Försäljning av avstyckad mark utom detaljplanelagt område fastställs 
enligt följande och gäller inklusive kostnad för fastighetsbildning. 
 
Samtliga orter 8 kr/kvm 
 
Försäljning av ej avstyckad mark utom/inom detaljplanelagt område 
fastställs enligt följande och gäller exklusive kostnad för fastighetsbild-
ning. 
 
Samtliga orter 4 kr/kvm 
 
Lagfartskostnaden bekostas av köparen vid samtliga förvärv. 
 
Priserna avser mark som ligger inom ett markområde som inte avviker 
från normal tomtmark dvs. inte har något större skogligt värde eller 
läge som inte kan anses marknadsmässigt värderas högre. Försäljning 
av mark som avviker från normal tomtmark samt marker som belastas 
av servitut, nyttjanderätter eller som har ett läge som bedöms påverka 
nyttjande av fastigheten skall anses som avvikelser från riktpriser och 
skall beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Priser vid försäljning av mark för handels- och industriändamål fast-
ställs i respektive ärende och beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Priserna justeras enligt konsumentprisindex (totalindex) 305,57 för ok-
tober 2011. Basmånad är oktober 2011. 
 
Indexregleras en gång per år med början den 31 december 2012. 
 
Taxan gäller fr.o.m. den 1 augusti 2011. 
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Policy för kommunens skogsbruk 

Skogstillgångarna ska förvaltas så att en hög och varaktig tillväxt er-
hålls, vilket ger en god ekonomisk avkastning och en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Den biologiska mångfalden ska bevaras. 
 
Skogslandskapets kulturhistoriska värden ska bevaras. 
 
Vid skötseln av skogen ska hänsyn även tas till andra allmänna intres-
sen och areella näringars behov, exempelvis friluftsliv, turism och ren-
näring.  
 
Kommunen ska behålla sitt innehav av skog.  
 
En utökning av innehavet ska endast göras om det behövs för exem-
pelvis exploatering, för arronderingsförstärkning av befintligt innehav, 
för bytesaffärer eller vid riktade erbjudanden till kommunen om för-
värv av skogsmark. 
 
En avyttring av innehavet kan ske utifrån arronderingsmässiga be-
dömningar, bytesaffärer eller strikt affärsmässiga bedömningar enligt 
god ekonomisk hushållning.  
 
För att möjliggöra en rationell jakt och viltvård ska mark för jakt arren-
deras ut i första hand till de som arrenderar angränsande marker. Pri-
set ska vara i nivå med det som jämförbara markägare i Jämtland tar 
ut. 
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Reglemente för barn-, kultur- och utbildnings-
nämnden 
 
Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder  
 
Innehållsförteckning 
 
Del 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden arbetsuppgifter 
Allmänt om för barn-, kultur- och utbildningsnämnden  
ansvarsområde      1 §  
 Delegation från kommunfullmäktige   2 § 
 Personalpolitiken       3 § 
 
Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 

Uppdrag och verksamhet    1 § 
Organisation inom verksamhetsområdet    2 § 
Arbetsmiljöansvar        3 § 
Personuppgifter        4 § 
Uppföljning, återredovisning och rapportering 
 till fullmäktige        5 § 
Information och samråd    6 § 
Självförvaltningsorgan    7 § 
Medborgarförslag        8 § 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträdena    9 § 
Kallelse     10 § 
Offentliga sammanträden  11 § 
Sammanträde på distans  12 § 
Närvarorätt    13 § 
Sammansättning    14 § 
Ordföranden    15 § 
Presidium    16 § 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 17 § 
Kommunalråd    18 § 
Förhinder    19 § 
Ersättares tjänstgöring  20 § 
Jäv, avbruten tjänstgöring  21 § 
Reservation    22 § 
Justering av protokoll  23 §  
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Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter m.m. 24 § 
Delgivningsmottagare  25 § 
Undertecknande av handlingar  26 § 
Utskott     27 § 
 

 
Del 1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ar-
betsuppgifter 
 
Allmänt om barn-, kultur- och utbildningsnämn-
dens ansvarsområde 

1 §. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg samt det offentliga skolväsendet vad gäl-
ler förskoleklass, grundskola och särskola på grundskolenivå för flickor 
och pojkar i kommunen. 

I nämndens ansvar ingår inte nedläggning eller öppnande av skola, vil-
ket beslutas av kommunfullmäktige. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja 
och samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrotts-
verksamhet i kommunen. 

Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning 
av offentliga platser och byggnader. 

Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och 
kommunala kulturskolan. 

Nämnden ska förvalta kommunens anläggningar inom ansvarsområ-
det, när ansvaret ej åvilar annan nämnd. 

Nämnden ska svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstift-
ning och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska informera kvinnor och män, 
flickor och pojkar om nämndens verksamhet och tjänster enligt an-
svarsområdet. Denna information ska innefatta såväl rättigheter som 
skyldigheter. Nämnden ska även bedriva ett aktivt samråd med de 
kvinnor och män, pojkar och flickor som brukar verksamheten. Ett ak-
tivt samråd ska även ske med berörda nämnder och samrådsorgan. 
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Delegation av kommunfullmäktige  

2 §. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska 

• inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fast-
ställda riktlinjer fördela bidrag till föreningar och organisationer, 

• inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fast-
ställda riktlinjer utdela kultur- och ledarstipendier samt 

• besluta om placering av konstverk som kommunen äger samt med-
verka till att anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar. 

 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska besluta om bidrag och för-
skott till föreningar enligt fastställda riktlinjer. 
 

Personalpolitiken  

3 §. I nämndens ansvar ingår inte personal- och organisationsfrågor i 
förvaltningsorganisationen, för vilka fullmäktige medgivit kommunsty-
relsen delegationsrätt. 

 

Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 
 
Uppdrag och verksamhet  

1 §. Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband budget eller annat särskilt beslut har bestämt att 
nämnden ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål uppnås och 
i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 

 
Organisation inom verksamhetsområdet  

2 §. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ända-
målsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
Arbetsmiljöansvar  

3 §. Nämnden ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och 
män beaktas när nämnden fattar beslut med verksamhetsorganisato-
riska konsekvenser.  
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Personuppgifter  

4 §. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra be-
handlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 

 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 

5 §. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina upp-
drag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska 
processen - budget, mål och uppföljning.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämnder-
nas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den 
enligt speciallag. 
 
Information och samråd  

6 §. Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det un-
derlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och un-
derlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrel-
sens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
Självförvaltningsorgan  

7 §. Nämnden har inget självförvaltningsorgan. 
 
Medborgarförslag  

8 §. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett 
år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fatt-
tas i anledning av ett medborgarförslag. 
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Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Full-
mäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-
mäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 
Arbetsformer 
 
Tidpunkt för sammanträdena 

9 §. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens le-
damöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-
hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
sammanträdet. 

Ordförande ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska 
samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse  

10 §. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till samman-
träde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra det (ålders-
presidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 
till åldern äldsta ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om hand-
lingar inte bifogats.  

Offentliga sammanträden  

11 §. Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 
Sammanträde på distans  

12 §. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomstående kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till nämndens kansli. Ordförande avgör om 
närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden. 
 
Närvarorätt  

13 §. Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att när-
vara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har, i den ut-
sträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening antecknad i proto-
kollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot el-
ler ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för 
att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sak-
kunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats in delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträde. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer 
uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen.  
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Sammansättning 

14 §. Nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.  
  

Ordföranden  

15 §. Det åligger ordföranden att: 

1. Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3. Kalla ersättare. 
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den vid behov är beredda. 
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. 
6. Bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Presidium  

16 §. Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordfö-
rande. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §. Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får nämnden utse en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgör ord-
förandes uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samt-
liga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommunalråd 

18 §. Inte aktuellt för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Förhinder  

19 §. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska under-
rätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
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Ersättares tjänstgöring  

20 §. Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersät-
tare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.  

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från 
valet. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför 
ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget 
parti. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad i protokollet.  
 
Jäv, avbruten tjänstgöring  

21 §. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har hand-
lagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett samman-
träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan parti-
erna.  

 
Reservation  

22 §. Reservation mot ett beslut som nämnden har fattat ska anmälas 
senast innan sammanträdet avslutas.  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för juste-
ringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 

 Justering av protokoll  

23 §. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-
bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras 
av ordföranden och en ledamot. 
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

24 §. Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 Delgivningsmottagare  

25 §. Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningsche-
fen eller annan anställd kvinna eller man som nämnden bestämmer. 

  
Undertecknande av handlingar  

26 §. Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och 
vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att en-
ligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämn-
dens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning delegationen under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall kontrasigne-
ras av den som utsetts därtill.  

 
Utskott  

27 §.  Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet 
ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver 
inrätta ytterligare arbetsutskott.  

 Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottet ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter. 

Ersättare får närvara vid utskottssammanträde och ska underrättas om 
tid och plats för sammanträde. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

 Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid pro-
portionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
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 Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ären-
den bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

 När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
 

Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
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Bestämmelser för kommunalt bidrag till studieför-
bund för folkbildning 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Grundbidrag 
3. Volymbidrag 
4. Målgruppsbidrag 
5. Ansökan 
6. Redovisning 
 
1. Bakgrund 

Folkbildningens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och 
lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra 
sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället, 
detta oavsett kön. 
 
Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina 
mål och sin verksamhet. 
 
Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsför-
bundet godkänt studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver 
fortbildningsverksamhet i kommunen. 
 
Följsamhet till statsbidragsfördelningen är en utgångspunkt. Det inne-
bär bland annat att folkbildningsrådets definitioner gäller även för 
kommunal bidragsgivning. 
 
Dubbla anslag t.ex. i form av lokalt aktivitetsstöd utgår inte till verk-
samhet som erhåller anslag via studieförbundsanslaget.  
 
2. Grundbidrag 

Grundbidraget är 70 % av för ändamålet budgeterade medel. Bidraget 
fördelas enligt respektive studieförbunds relativa andel av totalbidraget 
till studieförbunden föregående år.  
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3. Volymbidrag  

Grundbidraget är 15 % av för ändamålet budgeterade medel. Bidraget 
fördelas i relation till varje studieförbunds andel av det totala antalet 
deltagartimmar, det mått i vilket alla studiecirklar, kulturarrangemang 
och övriga folkbildningsverksamhet sammanräknas. 
 
Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret. 
 
4. Målgruppsbidrag 

Grundbidraget är 15 % av för ändamålet budgeterade medel. Bidraget 
är ett riktat bidrag för verksamhet som riktar sig till studerande i bas-
ämnen, arbetslösa, funktionsnedsatta och invandrare eller i andra 
grupper som barn-, kultur- och utbildningsnämnden prioriterar. 
 
Bidraget fördelas i relation till varje studieförbundets andel av redovi-
sade deltagartimmar i verksamhet för angivna målgrupper. 
 
5. Ansökan 

För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansö-
kan ska framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering 
och uppföljning av denna samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen 
bifogas sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds 
kommun. 
 
6. Redovisning 

Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revi-
sionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen. 
Antal deltagare av olika kön ska redovisas.  
 
Kontroller kan utföras genom barn-, kultur- och utbildningsförvalt-
ningen och av kommunrevisionen i samband med revision av barn-, 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet. För detta ändamål ska 
studieförbundet spara och tillhandahålla de handlingar som kan styrka 
riktigheten av de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bi-
drag de senaste fyra åren. 
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Bestämmelser för utdelande av kultur- och ledarsti-
pendium 
 
Innehållsförteckning 
1. Mottagare av stipendium 
2. Beslutande nämnd 
3. Storlek på stipendium 
4. Nominering och val av stipendiater 
5. Utdelning av stipendier 
 
 
1. Mottagare av stipendium 

Strömsund kommun delar ut både ett kulturstipendium och ett ledar-
stipendium. 
 
Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom 
litteratur – musik – konst – teater – koreografi – foto och film - konst-
hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra därmed jäm-
förbara områden. 
 
Kulturstipendium utdelas till flickor och pojkar, kvinnor och män, som 
är bosatta inom Strömsunds kommun eller som själva eller genom sin 
kulturella verksamhet har nära anknytning till kommunen. Stipendium 
kan delas ut till såväl begynnande och lovande förmågor, som till de 
som redan gjort uppmärksammade insatser. 
 
Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt 
inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivil-
ligt arbete inom ideell förening eller organisation inom kommunen.  
 
För båda stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan 
könen.  
 
2. Beslutande nämnd 

Strömsunds kommuns kultur- och ledarstipendium delas ut av barn-, 
kultur- och utbildningsnämnden. Nämndens beslut kan inte överkla-
gas.  
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Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska motivera sina beslut kort-
fattat. 
 
3. Storlek på stipendium 

Totala stipendiesumman för respektive stipendium uppgår för varje år 
till det belopp som nämnden har budgeterat för ändamålet. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äger rätt att fördela totala sti-
pendiesumman på en eller flera personer.  
 
4. Nominering och val av stipendiater 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt informera 
om att stipendium kan sökas hos nämnden och att förslag på stipendiat 
kan lämnas till nämnden. Ansökningar och förslag ska vara inlämnade 
senast den 31 mars för behandling av nämnden. 
 
Förslag på stipendiater till ledarstipendium kan endas göras av ideell 
förening eller organisation. Uppgifter om den föreslagna ledaren och 
som har betydelse för nämndens bedömning ska bifogas. 
 
Nämnden har rätt att dela ut stipendium till någon som inte har lämnat 
in en ansökan eller är föreslagen som stipendiat. 
 
5. Utdelning av stipendier 

Stipendierna delas ut vid den tidpunkt och under de former barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden bestämmer. 
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Kultur- och fritidsplan 2017 - 2019 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledning 
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
3. Nuläge i Strömsunds kommun 
4. Övergripande mål 
5. Anläggningar och lokaler 
6. Friluftsliv och fritidsverksamhet 
7. Stöd till studieförbund 
8. Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård 
 
1. Inledning 
 
Strömsunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapen Jämt-
land och Ångermanland. Kommunen har en areal på 10 567 km², och är 
således en av landets största. Centralort i kommunen är Strömsund.  
Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands åtta kommuner. 
Vi gränsar mot Östersund i söder och mot den västerbottniska och 
norska fjällvärlden i norr. De goda möjligheterna till friluftsliv, jakt och 
fiske är av stor betydelse för kommunens flickor och pojkar, kvinnor 
och män.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill verka för en god livskvalitet 
för kommunens innevånare, oavsett kön, samt skapa förutsättningar för 
en levande kultur och en aktiv fritid som stimulerar och utvecklar för-
mågan till delaktighet i en föränderlig värld. En viktig del i detta är att 
säkerställa ett varierat kultur- och fritidsutbud för alla åldrar.  
 
Kultur- och fritidsverksamhet kan bedrivas dels i kommunal regi, dels 
genom föreningar, kyrkor, kooperativ, eller i andra former. Verksamhet 
för unga flickor och pojkar prioriteras.  
 
Biblioteksplan finns i separat dokument. 
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att stödja, främja 
och samordna kultur- och fritidsintressen samt ungdoms- och idrotts-
verksamhet i kommunen.  
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Nämnden ska verka för bevarandet av estetiskt och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och anläggningar samt yttra sig om utsmyckning 
av offentliga platser och byggnader.  
 
Nämnden har ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet och 
kommunala kulturskolan.  
 
 ur barn-, kultur- och utbildningsnämndens reglemente  
 
2. Inriktningsmål kultur- och fritidsavdelningen 
 
• Stöd ska ges till föreningar 

• Stöd ska ges till studieförbund verksamma i kommunen 

• Skapa mötesplatser för ungdomar i Strömsunds kommun 

• Skapa läslust hos flickor och pojkar 

• Tillhandahålla möjligheter till motion och rekreation 

 
Biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas och 
en större utåtriktad verksamhet till förskolor och skolor är angeläget. 
 
3. Nuläge i Strömsunds kommun 
 
Bibliotek  

I kommunen finns ett huvudbibliotek som är integrerat med gymnasie-
skolan, samt fyra filialer varav några är integrerade med skolan. Till 
detta finns även en verksamhet som benämns ”Bokbilen” som är en 
service för övriga orter i kommunen.  
 

Idrottsanläggningar och – aktiviteter  

Det är väl tillgodosett med idrottsanläggningar runt i vår kommun. Det 
finns idrottsplatser, tennisbanor, sporthallar, gymnastiksalar, elljusspår, 
ishallar och slalombackar. I kommunen finns dessutom ridanläggning 
och skyttehall samt två 9 håls golfbanor. De flesta av dessa anläggning-
ar drivs av föreningar med bidrag från kommunen.  
 
Föreningsverksamhet  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fördelar bidrag till kommunens 
föreningar. Kultur- och fritidsavdelningen har en särskild prioritering 
att tillvarata och utveckla barn- och ungdomsverksamhet, andelen unga 
flickor och pojkar som engagerar sig i föreningslivet ska öka.  
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Kulturskola  

Strömsunds kommunala kulturskola ger undervisning på ett flertal in-
strument och andra konstarter såsom dans, drama och foto/film för de 
flickor och pojkar som är elever i kommunens skolor.  
 
Lokala variationer förekommer p.g.a. lärarnas olika specialområden, 
men målet är detsamma.  
 
Där det är möjligt ger vi också undervisning i sång och körsång. Vi 
strävar också efter utökat ensemble-/orkesterspel.  
 
Kulturskolan är avgiftsfri  
 

Badverksamhet  

Det finns simhallar i Hammerdal, Strömsund, Hoting och Gäddede. 
Dessa är normalt öppna under skolterminerna höst och vår och besöken 
är avgiftsfria.  
 

Allmän kultur  

Inom kommunen finns flera kulturföreningar, bl.a. kan nämnas hem-
bygdsföreningar, musikföreningar, dansföreningar samt föreningar 
inom konst och hantverk, dessutom ett flertal övriga ideella föreningar.  
 
Utställningsmöjligheter finns i biblioteken samt bland konstföreningar-
na.  
 

Stipendium  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden delar årligen ut kultur- samt le-
darstipendium.  
 
Strömsunds kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och upp-
muntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden såsom 
litteratur – musik – konst – teater – koreografi – foto och film – konst-
hantverk – hembygdsverksamhet – journalistik och andra därmed jäm-
förbara områden. Stipendiaten ska vara bosatt inom Strömsunds kom-
mun.  
 
Strömsunds kommuns ledarstipendium utdelas till ledare som är bosatt 
inom Strömsunds kommun och under flera år gjort framstående frivil-
ligt arbete inom ideell förening eller organisation inom kommunen.  
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Barn- kultur- och utbildningsnämndens stipendium till Hans-Erik 
Dahlgrens minne, delas ut årligen till en tidigare elev på Kultur/musik-
skolan i Strömsunds kommun, och som nu är heltids eller deltids pro-
fessionella kulturutövare.  
 
För alla stipendierna gäller att vi gärna ser en jämn fördelning mellan 
könen.  
 
Öppen ungdomsverksamhet  

I Strömsunds kommun är den öppna ungdomsverksamheten bedriven i 
kommunal regi och av föreningar. Verksamheterna utövas både i 
kommunalt ägda fastigheter samt i föreningslokaler.  
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vill stödja och uppmuntra lo-
kala initiativ för bra, regelbunden och drogfri verksamhet som riktar sig 
till alla ungdomar, flickor och pojkar.  
 

Studieorganisationer/förbund  

Kommunen har flera aktiva studieorganisationer/förbund. Barn-, kul-
tur- och utbildningsnämnden ger ekonomiskt bidrag till denna verk-
samhet. Detta för att stärka och utveckla demokratin och göra det möj-
ligt för människor oavsett kön att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen, samt att bidra till att 
bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
 
Fonder  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden handlägger även de fonder som 
ligger inom deras verksamhetsansvar.  
 

Övergripande mål  
 
•  Att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och därmed 

bidra till att skapa en bättre samhällsmiljö som ger kommunen en 
ökad attraktionskraft för boende och företagande.  

•  Att stärka kulturell mångfald, gemenskap och en lokal identitet och 
stimulera kvinnor och män i alla åldrar att utöva sin yttrandefrihet 
och delta i den demokratiska processen.  

•  Att stimulera flickor, pojkar, kvinnor och män till fysisk aktivitet ge-
nom att erbjuda tillgång till ett brett och varierat utbud av fritidsak-
tiviteter.  

•  Att flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor.  
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•  Att skapa förutsättningar för flickor och pojkar till en drogfri fritids-

miljö.  

•  Att skapa mötesplatser för unga flickor och pojkar.  

•  Att skapa läslust hos barn och unga flickor och pojkar.  

•  Att kulturskolan genom olika projekt möjliggör att införa 
konst/bild/form. 

 
5.  Anläggningar och lokaler  
 

Mål  

•  Se till att öka föreningsmedverkan i skötsel och drift av lokaler och 
anläggningar.  

•  Anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning.  

•  Vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-
gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen.  

•  Anläggningar och lokaler ska ha en bra geografisk spridning i kom-
munen.  

•  Att stödja och främja goda miljöer för flickor och pojkar, kvinnor och 
män.  

 
Åtagande  

•  Att kommunen lämnar driftsbidrag till föreningar som driver an-
läggningar och lokaler.  

•  Att driftsbidrag och anläggningsbidrag fördelas utifrån ett genusper-
spektiv.  

•  Bidrag ska fördelas med en bra geografisk spridning.  

•  Aktivt arbeta för att stödja föreningar som vill driva mötesplatser för 
unga. 

 
Villkor  

• Kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig inventering och redovisning av anläggningar och lokaler som får 
bidrag, där även tillgänglighet ska finnas med i redovisningen.  
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Begära in verksamhetsberättelser från det kommunala allaktivitetshuset 
och från de mötesplatser för ungdomar som kommunen lämnar bidrag 
till. Dessa bör innehålla redovisning av antalet deltagare, aktiviteter, 
öppethållande, könsfördelning etc.  
 

6.  Friluftsliv och fritidsverksamhet  
 
Alla flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett ålder, kan idrotta och 
motionera i kommunen. Det finns möjlighet till många olika motions-
former.  
  
Idrottsplatser och -hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- 
och grönområden erbjuder flickor och pojkar, kvinnor och män möjlig-
het till idrott, motion och friluftsliv för främjande av en god hälsa. 
Standard, service och utformning anpassas så långt som möjligt efter 
brukarnas önskemål.  
 
Föreningarna använder idrottsplatserna för sin organiserade verksam-
het och får ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsidrott enligt bidrags-
regler samt subventionerade taxor och avgifter.  
 
Många av aktiviteterna inom ramen för friluftsliv är av mycket stort in-
tresse för besökare och turister, vilket också främjar en utvecklad natur-
turism i Strömsunds kommun. En styrka i kommunen är att det är en-
kelt att få ett rikt friluftsliv i skog, mark och sjöar.  
 
För kommunens alla flickor och pojkar, kvinnor och män är badanlägg-
ningarna i kommunen en naturlig träffpunkt. 
Badanläggningarna erbjuder allmänhet, skolor, förskolor och förenings-
liv goda förutsättningar för friskvård, bad, vattengymnastik, simskola 
och simidrott.  
 
Mål  

•  Att kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i fram-
tiden finns tillgängliga för alla, oavsett kön och ålder.  

•  Att breddidrotten prioriteras.  

•  Att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning som tävling.  

•  Att lokaler och anläggningar håller hög kvalitet.  

•  Att förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män 
med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv.  

•  Att flickor och pojkar idrottar på lika villkor. 
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•  Att förskolor och skolor får tillgång till anläggningarna under skol-

tid.  

•  Att flickor och pojkar under hela sin tonårstid uppmuntras att delta i 
idrott och motion.  

•  Att ge stöd till verksamheter för unga flickor och pojkar.  

•  Att dela ut ledarstipendium till föreningsledare.  

•  Att kvinnor och män stimuleras att röra på sig så folkhälsan förbätt-
ras.  

•  Att framförallt tillgodose unga flickors och pojkars behov av me-
ningsfulla aktiviteter i en drogfri miljö, oavsett språklig och kulturell 
bakgrund.  

Åtagande  

•  Stötta föreningar som arbetar med området frilufts-
liv/fritidsverksamhet.  

•  Att bevilja bidrag till föreningar som bedriver verksamheter enligt 
grundvillkoren i de av Strömsunds kommuns antagna bestämmelser.  

•  Öka möjligheterna till att under alla årstider utöva ett aktivt frilufts-
liv/fritidsverksamhet så att detta ger en bättre folkhälsa.  

 

Villkor  

Att kommunen har ett gott samarbete med föreningslivet.  
 
Säkerställan  

Årlig rapport från de föreningar som arbetar ideellt med skötsel av spår 
och strövområden.  
 
Årlig sammanställning av lokalt aktivitetsstöd för överblick mellan 
flickor och pojkar i olika lokaler/anläggningar.  
 

7.  Stöd till studieförbund 
 
Studieförbundens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och 
lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra 
sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället, 
detta oavsett kön.  
 
Bidragsgivning ska ge frihet för studieförbunden att själva forma sina 
mål och sin verksamhet.  
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Bidrag ges som ett ramanslag för kalenderår till av Folkbildningsför-
bundet godkänt studieförbund, som vid utbildningstillfället bedriver 
fortbildningsverksamhet i kommunen.  
 

Mål  

•  Att genom stöd till studieförbunden ge kommuninvånarna oavsett 
kön, möjlighet att delta i dessas verksamhet.  

•  Att ge möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet till flickor och pojkar, 
kvinnor och män i kommunen, utifrån respektive studieförbunds 
idéburna profil.  

 
Åtagande  

•  För att erhålla bidrag gäller de motiv, definitioner och kriterier som 
fastställs av Folkbildningsrådet.  

 
Bidrag till studieförbunden består av tre delar  

Grundbidrag – fördelas enligt respektive studieförbunds relativa andel 
av totalbidraget till studieförbunden föregående år. Grundbidraget ut-
gör den större delen av totalbidraget.  
 
Volymbidrag – fördelas i relation till varje studieförbunds andel av det 
totala antalet deltagartimmar, det mått i vilket alla studiecirklar, kul-
turarrangemang och övriga folkbildningsverksamhet sammanräknas.  
 
Fördelningen beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.  
 
Målgruppsbidrag – riktat bidrag för verksamhet som riktar sig till stu-
derande i basämnen, arbetslösa, funktionsnedsatta och invandrare eller 
i andra grupper som barn-, kultur- och utbildningsnämnden prioriterar.  
 
Bidraget fördelas i relation till varje studieförbundets andel av redovi-
sade deltagartimmar i verksamhet för angivna målgrupper.  
 

Villkor  

För att erhålla bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan. I ansö-
kan ska framgå angivna mål för egen verksamhet, plan för utvärdering 
och uppföljning av denna samt verksamhetsberättelse. Till berättelsen 
bifogas sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds 
kommun.  
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Säkerställan  

Studieförbunden ska årligen skicka in kopia på verksamhets- och revis-
ionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.  
 
Antal deltagare av olika kön ska redovisas.  
 
Barn-, kultur och utbildningsnämnden kallar studieförbunden till över-
läggningar minst en gång per år. Dessa överläggningar bör eftersträva 
att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i en dialog mellan studie-
förbunden och kulturpolitiskt ansvariga i kommunen.  
 
Kontroller kan utföras genom kultur- och fritidsavdelningen. 
 
För detta ändamål ska studieförbundet spara och tillhandahålla de 
handlingar som kan styrka riktigheten av de uppgifter som lämnats 
som grund för ansökan om bidrag de senaste fyra åren.  
 

8.  Allmän kulturverksamhet och kulturminnesvård  
 
Det konstnärliga skapandet, på både professionell och amatörmässig 
nivå, gestaltas bland annat i: litteratur, dans, musik, bild, arkitektur och 
formgivning. Inom det konstnärliga skapandet bearbetas, förstås och 
ifrågasätts olika aspekter av det kulturella samhället. Det konstnärliga 
skapandet har därför blivit själva sinnebilden för vad vi kallar kultur 
och är grunden till mycket kulturkonsumtion.  
 
Kulturarvet  

Kulturarvet är de olika spår som finns kvar från vår tidigare kultur-
historia, däribland den samiska kulturhistorien. Vårt gemensamma kul-
turarv är mycket mer än föremål och kulturmiljöer. Kulturarvet inbe-
griper också traditioner och värderingar, religion och livsåskådningar 
som finns i vårt minne och återspeglas i visor, brev, böcker med mera.  

Inom vårt gemensamma kulturarv ryms även spåren efter fysiska akti-
viteter såsom sport och friluftsliv. Denna väv av minnen, idéer, konst-
verk och konkreta föremål samt platser och byggnader är vårt gemen-
samma kulturarv. Den nationella politikens ambition har varit att för-
söka använda kulturarvet i nya sammanhang för att det inte ska glöm-
mas bort och gå förlorat. Det är också viktigt att se kulturarvet som en 
spegel av samhället. Uppdraget är att vårda och bevara men också var-
samt bruka kulturarvet.  
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Mål  

•  Att ge kommunens flickor och pojkar, kvinnor och män möjlighet att 
ta del av kulturaktiviteter av hög kvalitet. Särskilt äldre kvinnor och 
män i kommunen måste också få möjlighet till kulturupplevelser, där 
är geografisk närhet speciellt viktig.  

•  Att stödja flickors och pojkars egna aktiviteter inom teater, musik, 
dans, bild, litteratur och annan konstnärlig verksamhet.  

•  Kulturevenemang som anordnas i samverkan mellan olika aktörer 
lokalt och regionalt ska uppmuntras och ska också prioriteras.  

•  Utbudet av kulturevenemang ska präglas av mångfald, där ibland 
den samiska kulturen, och stimulera till kulturmöten över generat-
ions- och kulturgränser.  

•  Att dela ut kulturstipendium för att stödja och uppmuntra förtjänst-
full kulturell verksamhet 

•  Kulturarrangemang bör marknadsföras på kommunens hemsida.  

•  Bevara, levnadsgöra och öka intresset för kulturarvet och den lokala 
kulturen.  

 

Åtagande  

•  Att kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen.  

•  Att samverka med och stötta föreningslivet, och genom årliga före-
ningsträffar vara en samarbetspartner med kommunens föreningar.  

•  Att ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och 
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

•  Att den kommunala kulturskolan fortsätter att vara en kulturskola 
med flera kulturinriktningar. Samt att denna även ska ses som en re-
surs i kommunens kulturliv.  

•  Att kulturveckan vecka sex varje år, fortsätter att utvecklas och att 
den berör hela kommunen samt innehåller olika kulturyttringar.  

•  Samarbete mellan Länskulturen, Estrad Norr och Länsmu-
seet/Jamtli, men även över läns-/riksgräns när möjlighet ges.  

•  Skyltning med samiska namn på biblioteken.  

•  Stötta kulturarrangemang genom bidrag och även arrangera egna.  

•  Att genom samarbete med kommunens andra förvaltning-
ar/avdelningar marknadsföra våra kultur- och idrottsarrangemang.  

•  Att vårda minnet av vårt kulturarv.  
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Villkor  

Kommunen har ett aktivt samarbete med föreningarna.  
 
Säkerställan  

Minst två nämndsammanträden enbart med ärenden inom kultur- och 
fritidsverksamheten årligen.  

Årlig uppföljning av kulturevenemang.  

Årliga redovisningar från föreningar som ansöker om bidrag.  

Kultur- och fritidsavdelningen bör ha god kontakt med kommunens 
tillgänglighetsråd. 
 
Bibliotek och media  

Se upprättad biblioteksplan.  
 
Kulturskola  

Kulturskolan ska vara ett nav i kommunens musik och kulturliv.  

Eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga till kreativt skapande 
och att de får ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud 
och kan utveckla och använda sina kunskaper och erfarenheter i så 
många uttrycksformer som möjligt som musik, dans, drama, bild och 
övrig skapande verksamhet. Det viktigaste målet är att glädjen och lus-
ten ska stimuleras, så att den obligatoriska skolan kan kännas lättare. 
 
Mål  

•  Att bedriva estetisk skapande verksamhet till flickor och pojkar från 
åk 3 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet.  

•  Förberedande undervisning genomförs i helklass regelbundet senast 
i åk 2.  

•  Det är av stor vikt att dagens flickor och pojkar får möjlighet att lära 
sig även andra kulturyttringar såsom dans och bildkonst.  

•  Det är av absolut största vikt att kulturskolan har en aktiv utåtriktad 
verksamhet. Kulturskolan bör kunna representera kommunen i olika 
sammanhang med olika framträdanden. Gärna vid andra kommu-
nala verksamheter som särskilda boenden för äldre. 

* Kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationaldagen.  
 
Åtagande  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35 % av eleverna mellan åk 3-9 an-
mälda i kulturskolan. 
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•  Att senast i åk 2 ska samtliga flickor och pojkar erbjudas musiklek 

regelbundet.  

•  Att kulturskolan ska ha minst 35framträdanden av något slag under 
varje läsår, gärna vid andra kommunala verksamheter som särskilda 
boenden för äldre osv.  

•  Att kulturskolan deltar vid skolavslutningar, lucia och nationalda-
gen.  

 
Villkor  

Att elever och föräldrar är nöjda med verksamheten.  
 
Säkerställan  

Redovisning i december om antalet anmälda flickor och pojkar i kultur-
skolan åk 3-9 årligen.  
 
Rapport av framträdanden av kulturskolan under året redovisas i de-
cember för föregående läsår, uppdelat på flickor och pojkar.  
Föräldra- och elevenkät genomförs årligen och redovisas i april, uppde-
lat på flickor och pojkar.  
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Avgifter på biblioteken 
 
Avgifter på biblioteken införs enligt följande: 
 
1. Förseningsavgifter  

1 krona/dag per bok/media 
Max 100 kronor (lånetillfälle) 
 
Förstörda/förlorade vuxenböcker/media 
 
Ersättning motsvarande inköpspris + 25 kronor i expeditionsavgift 
 
2. Fjärrlån 

10 kronor/bok – dock högst 50 kronor/termin för studerande. 
 
3. Microfiche från SVAR 

20 kronor/tillfälle 
 
Barnböcker, talböcker samt lån på bokbussen undantas från avgifter. 
 
4. Lånerätt 

Ouppklarade lån kan leda till att lånerätten tillfälligt dras in. 
 
5. Ekonomisk hantering 

Mindre belopp som avgifter för fjärrlån och mindre förseningsavgifter 
tas ut vid lånetillfället/besök på biblioteken. 
 
Övriga avgifter hanteras i samarbete med förvaltningsstaben/ekonomi, 
varifrån man skickar ut räkningar baserade på underlag från kultur- 
och fritidsavdelningen. 
 
Låntagares skulder registreras i biblioteksdatasystemet och låntagaren 
kan på lånekvitto se sin eventuella skuld. 
 
Lån på bokbussen undantas då de långa låneperioderna är svåra att an-
passa till de intervall som för övrigt är brukligt. Bokbussens datasystem 
är för närvarande inte helt tillförlitligt för bevakning av avgiftssystem. 



 
 

 
Titel: Avgifter på biblioteken 

2 (2) 

Id nr:  6:5   
   
 

 
Barnlitteratur/media undantas från avgifter i enlighet med nämndens 
policy att främst stödja barn- och ungdomsverksamhet. De måste få 
chansen att lära av misstag och att få fortsatt möjlighet att stimuleras av 
litteratur, konst och musik – allt tillgängligt på våra bibliotek. 
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Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 

Innehållsförteckning 

1.  Biblioteksfakta 
2.  Inledning 
3.  Finansiering, uppdrag och roller 
 3.1  Bibliotekets roll i kommunen 
 3.2  Folkbibliotekets roller 
 3.3  Skolbibliotekets roller 
4.  Förändringar och utmaningar 
5.  Strömsunds kommuns biblioteksverksamhet 
6.  Så ska vi arbeta 
 
1.  Biblioteksfakta 

På biblioteket går det att låna böcker, ljudböcker, få hjälp med informat-
ionssökning, använda datorer med internet, läsa tidningar och tidskrif-
ter, låna DVD-filmer m.m. 
 
Genom bibliotekets webbplats BibliotekMitt.se, som är en gemensam 
webbplast för alla bibliotek i Jämtland, kan man: 
 
• Söka i bibliotekets katalog 
• Reservera böcker och göra omlån 
• Ha koll på sina lån och reservationer 
• Bli inspirerad av boktips och artiklar 
• Söka i databaser 
• Ladda ner e-böcker 
• Se vilka arrangemang som biblioteken anordnar 
• Ge inköpsförslag 

 
2.  Inledning 

Strömsunds kommuns biblioteksplan är ett politiskt, av kommunfull-
mäktige beslutat styrdokument som markerar riktningen för utveck-
lingen av biblioteken. Planen omfattar folkbiblioteken, som vänder sig 
till alla som bor i kommunen samt till skolbiblioteken, som vänder sig 
till elever inom förskola, grundskola och gymnasium. Årliga verksam-
hetsplaner, som anger konkreta åtgärder och tidsplan, utarbetas med 
planen som utgångspunkt. Uppföljning och utvärdering sker i den år-
liga verksamhetsberättelsen. 
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Biblioteksplanen revideras vid periodens slut. 
 
Folkbiblioteksverksamhet bedrivs i dag i Backe, Gäddede, Hammerdal, 
Hoting och Strömsund. Strömsund fungerar som centralbibliotek och 
de övriga fungerar som filialer. 
 
Folkbiblioteket har till dags dato även bedrivit viss biblioteksverksam-
het gentemot skolorna i kommunen. 
 
Biblioteksverksamheten har en rad styrande dokument att ta i beaktan, 
där det viktigaste är Bibliotekslagen (2013:801). Därutöver finns bland 
annat UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest. Skolbiblioteksverksamheten 
regleras även i Skollagen. (Bestämmelsen om skolbibliotek: 2 
kap. 36 § skollagen,Bibliotekslagens hänvisning till skollagen: 5 § biblio-
tekslagen (1996:1596) Bibliotekslagen om skolbibliotek: 8-9 §§ biblio-
tekslagen).  
 
Strömsunds kommun har även antagit CEMR:s deklaration för jäm-
ställdhet där artikel 20 har följande skrivning: ”…uppmuntra folk-
biblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt utbud av 
böcker och annat material i sin reklamverksamhet.” (CEMR 2009  
sid. 23) 
 
3.  Finansiering, uppdrag och roller 

Folkbiblioteksverksamheten finansieras genom anslag från kultur- och 
fritidsavdelningen. Skolbiblioteksverksamheten finansieras genom an-
slag från barn- och utbildningsavdelningen. 
 
Bibliotekslagen fastsäller folkbibliotekets uppdrag och kärnverksamhet 
i samhället, nämligen: 
 
•  Främja litteratur och läsning 
•  Information 
•  Lärande 
•  Kulturell verksamhet 
 
Det finns ett klart samband mellan de olika uppdragen. Flickor och poj-
kars förmåga till läsupplevelser och läsförståelse är en förutsättning för 
framgångsrikt lärande. Läsförståelse och informationskompetens i 
kombination med tillgång till allsidig information skapar förutsättning-
ar för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. 
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Folkbiblioteken har ett särskilt ansvar för: 
 
•  Barn och ungdomar 
•  Invandrare och andra minoriteter 
•  Människor med funktionsvariationer 
 
Skolbibliotekets uppdrag består i att: 
 
•  stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur, samt för att 

tillgodose material för utbildning. 
•  vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information 

som ställs till elevernas och lärarnas förfogande. 
•  att ingå i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja 

elevernas lärande. 
 
Skolbibliotekens särskilda ansvar 

I enlighet med bibliotekslagen ska skolbiblioteken ”ägna särskild upp-
märksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minorite-
ter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”.  
 
Vidare framgår att skolbibliotek ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning.” 
 
3.1  Bibliotekets roll i kommunen 

God livsmiljö, utbildning samt ett expansivt och livskraftigt näringsliv 
ska leda till en kommun i balans. Biblioteket ska självklart vara en del 
av den utvecklingen. 
 
I kommunen finns ett huvudbibliotek i Strömsund samt biblioteksfilia-
ler i Backe, Gäddede, Hammerdal och Hoting. På biblioteket finns möj-
lighet till avkoppling, stimulans och kunskap. Förutom ett brett utbud 
av fack- och skönlitteratur finns dagstidningar, tidskrifter, CD-böcker 
och filmer för hemlån. Via bibliotekets hemsida finns möjlighet till ned-
laddning av olika typer av elektronisk media. Via hemsidan finns även 
information om öppettider, personal, kontaktuppgifter och annat. 
 
Biblioteket används även som utställningslokal och samlingslokal för 
olika typer av träffar och sammankomster. 
 
Kommunen har en hög andel äldre, och så länge det är möjligt ska de 
kunna bo kvar i sina hem. Biblioteksservice till dem, som inte själva kan 
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kommat till biblioteket, måste istället ske med hjälp av bokbil eller an-
nan form av ”Boken kommer”. Då dessutom många av kommunens 
medborgare bor utanför tätorterna är det viktigt att kunna erbjuda 
biblioteksservice med ett väl utvecklat huvudbibliotek samt en bok-
buss/bokbil.  
 
För invandrare och flyktingar spelar biblioteket en viktig roll som mö-
tesplats, där det ges möjlighet att läsa böcker och tidningar på det egna 
modersmålet och att möta det svenska språket. 
 
Utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet i vår kommun. Därför 
satsar kommunen resurser på utbildning för vuxna kvinnor och män. 
Många kommuninvånare studerar även på distans. Biblioteket är ett 
stöd till dessa studerande genom sin lärmiljö, sitt litteraturutbud samt 
handledning i informationssökning. 
 
Flickor och pojkars läsförmåga har minskat under de senaste åren. 
Undersökningar visar att tillgång till, och användning av bra bibliotek, 
böcker i hemmet och högläsning för barn har stor betydelse för barns 
läsförmåga och läsintresse. Här har biblioteken i Strömsunds kommun 
en stor och viktig uppgift att arbeta med. 
 
3.2  Folkbibliotekets roller 

Kulturcentrum är en arena för kultur och kulturella upplevelser med 
evenemang som författarbesök, sagostunder, utställningar, olika typer 
av träffar och sammankomster, läsfrämjande arbete, förmedling av lit-
teratur etc. 
 
Kunskapscentrum ger möjlighet till formellt och informellt lärande, är 
en resurs för vuxenutbildning och erbjuder vägledning till biblioteks-
användning och informationssökning. 
 
Socialt centrum, en arena för vardagens sociala liv, den fria mötesplat-
sen och samhällets vardagsrum med plats för alla. 
 
3.3  Skolbibliotekets roller 

Inom dessa roller har skolbiblioteken ett extra fokus på rollen som kun-
skapscentrum. 
 
Funktionen som kunskapscentrum innebär för skolbibliotekens del att 
de dessutom ska ha fokus på sin roll som kunskapsbank och pedago-
gisk mötesplats. 



 
 

 
Titel: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 

 5 (9) 
 

Id nr:  6:8   
 
4.  Förändringar och utmaningar 

Förändringar i samhället påverkar naturligtvis biblioteken och får kon-
sekvenser för inriktning och prioriteringar. Under de senaste åren har 
vi bland annat kunna konstatera att: 
 
•  De sociala och kunskapsmässiga klyftorna ökar i vårt land. Bokläs-

ning, biblioteksbesök och internetanvändning är lägre bland lågut-
bildade än bland högutbildade. Ett flertal undersökningar, både nat-
ionellt och internationellt, visar att flickor och pojkars läsförmåga 
försämras. Störst är försämringen bland pojkar. 

•  Biblioteken använder en teknik som utvecklas i allt snabbare takt, 
digitala media typer och nätbaserade tjänster utvecklas, människors 
beteende förändras och behoven av service ökar i takt med att möj-
ligheterna ökar. 

•  Ändrade levnadsvanor – fritidsaktiviteter och nya kultur- och me-
diavanor leder till att flera aktörer gör anspråk på människors tid. 
Böcker kan köpas billigt på många ställen. Informationssökning via 
Internet gör att man idag inte längre är lika hänvisad till bibliotekets 
informationsresurser. 

 
För att kunna möta dessa förändringar krävs att biblioteken under de 
närmaste åren: 
 
•  Uppmuntrar och inspirerar till läsning 

•  Fokuserar på barn och ungdomars läslust 

•  Utvecklar det virituella biblioteket 

•  Arbetar aktivt för att skapa attraktiva biblioteksmiljöer både när det 
gäller folkbiblioteken och skolbiblioteken 

•  Slår vakt om den unika frizonen som folkbiblioteken utgör i sam-
hället 

•  Erbjuder skräddarsydda och personliga tjänster till medborgarna 
både vad gäller folkbibliotek som skolbibliotek 

•  Samverkar med andra aktörer i samhället 

•  Utvecklar den lärande miljön, arbetssätt och stöd till studerande 

•  Värnar och utvecklar bibliotekets starka varumärke. Biblioteken har 
stor legitimitet bland medborgarna och knappast någon aktör kan 
erbjuda det breda utbud, och vara en arena för möten som biblio-
teket är. 
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5.  Strömsunds kommuns biblioteksverksamhet 

För att biblioteksverksamheten i kommunen ska kunna utvecklas till 
mötesplatser för information, inspiration, lärande, läsande, åsiktsutbyte 
och upplevelser har ett antal mål för verksamheten tagits fram. För de 
flesta mål finns ett åtagande för både folkbiblioteks- och skolbiblioteks-
verksamheten. Det kan dock förekomma att bara den ena av de båda 
verksamheterna har åtaganden gentemot målet. 
 
Bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån i kommu-
nen 
Folkbibliotekets åtagande 

Biblioteket ska arbeta utåtriktat till alla kommunens invånare. Framför 
allt prioriteras förskolor/skolor samt Lärcentrum. Biblioteket ska, inom 
ramen för folkbiblioteksverksamhet, utgöra stöd för skolans pedago-
giska arbete samt erbjuda litteratur och andra media för fakta- och upp-
levelseläsning. 
 
Skolbibliotekets åtagande 

Skolbiblioteken ska genom sin verksamhet bidra till att höja elevernas 
måluppfyllelse. Skolbiblioteken ska ingå naturligt i det pedagogiska ar-
betet. Skolbiblioteken ska bidra med etiska, estetiska och faktamässiga 
perspektiv som stöd i undervisningen. 
 
Säkerställan 

Genom årliga rapporter från verksamheterna till nämnden. 
 
Öka läslusten och intresset för litteratur 
 
Folkbibliotekets åtagande 

Biblioteket ska erbjuda ett varierat utbud av media för fakta- och upp-
levelse/förströelseläsning. Biblioteket ska erbjuda minst ett författarbe-
sök årligen. 
 
Skolbibliotekets åtaganden 

Skolbiblioteket ska erbjuda ett varierat utbud av media för fakta- och 
upplevelse/förströelseläsning. Skolbiblioteket ska bedriva uppsökande 
verksamhet i klassrummen. 
 
Säkerställan 

Genom årliga rapporter från verksamheterna till nämnden. 
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Bidra till att utveckla den lokala demokratin 
 
Folkbibliotekets åtaganden 

Biblioteket ska skapa det ”demokratiska torget” genom att upplåta 
biblioteken för offentliga samtal, utställningar och evenemang. 
 
Bibliotekets urval av media ska baseras på kvalitet, mångfald, politisk 
och religiös neutralitet samt ta avstånd från pornografi, rasism och för-
domar. På biblioteket ska media på främmande språk finnas att tillgå. 
 
Biblioteket ska fungera som navigatör i informationssamhället och ge 
möjlighet till att söka, välja och kritiskt värdera information. 
 
Biblioteket ska satsa särskilt på media för människor med funktionsva-
riationer. 
 
Skolbibliotekets åtaganden 

Skolbibliotekets urval av media ska baseras på kvalitet, mångfald, poli-
tisk och religiös neutralitet samt ta avstånd från pornografi, rasism och 
fördomar. På skolbiblioteket ska media på främmande språk finnas att 
tillgå. 
 
Skolbiblioteket ska fungera som navigatör i informationssamhället och 
ge möjlighet till att söka, välja och kritiskt värdera information. 
 
Skolbiblioteket ska satsa särskilt på media för elever med funktionsva-
riationer. 
 
Säkerställan 

Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna. 
 
Utveckla användardelaktighet och tillgänglighet 
 
Folkbibliotekets åtagande 

Biblioteket ska aktivt arbeta med marknadsföring av sina tjänster, både 
de fysiska och de elektroniska. 
 
Bibliotekets mediabestånd ska vara aktuellt och för kommuninvånarna 
upplevas intressant. Stor hänsyn ska tas till användarnas önskemål vid 
inköp av media. 
 
Bibliotekets verksamhet ska präglas av god tillgänglighet, både fysik, 
elektronisk och ur ett serviceperspektiv. 
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Bokbilsverksamheten ska utvecklas för att på så sätt nå flera kunder. 
 
Skolbibliotekets åtagande 

Skolbiblioteket ska aktivt arbeta med marknadsföring av sina tjänster, 
både de fysiska och de elektroniska. 
 
Skolbibliotekets mediabestånd ska vara aktuellt och för eleverna upple-
vas intressant. Stor hänsyn ska tas till elevernas och undervisande per-
sonals önskemål vid inköp av media. 
 
Skolbibliotekets verksamhet ska präglas av god tillgänglighet, både fy-
sisk, elektronisk och ur ett serviceperspektiv. 
 
Skolbiblioteket ska verka uppsökande inom skolans olika verksamhet-
er. 
 
Säkerställan 

Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna. 
 
Genom enkät. 
 
Utveckla biblioteket som mötesplats och socialt rum 
 
Folkbibliotekets åtagande 

Biblioteksverksamheten ska inspirera till att möten främjas. Biblioteket 
ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för alla åldrar. 
 
Biblioteket ska vara tillgängligt för alla och ge kostnadsfri och jämlik in-
formation, kunskap och utgöra arena för kulturupplevelser i vid be-
märkelse. 
 
Biblioteket ska arbeta aktivt med andra aktörer i samhället. 
 
Skolbibliotekets åtagande 

Skolbiblioteksverksamheten ska inspirera till att möten främjas. Skol-
biblioteket ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som stimulerar 
till lärande enligt läroplanens mål. 
 
Skolbiblioteket ska vara tillgängligt för alla elever och ge kostnadsfri 
och jämlik information och kunskap. 
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Säkerställan 

Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna. 
 
6.  Så ska vi arbeta 

Medborgarperspektivet ska genomsyra bibliotekets verksamhet. Det 
innebär att lokaler, webbtjänster osv. ska anpassas efter användarnas 
behov och önskningar. 
 
Folkbibliotekets åtagande 

Besökarna ska vara i fokus för allt biblioteksarbete, och de ska få bästa 
möjliga bemötande och service. 
 
Besökarna ska känna sig sedda, respekterade och välkomna när de be-
söker kommunens bibliotek. 
 
Skolbibliotekets åtagande 

Eleverna ska vara i fokus för allt skolbiblioteksarbete, och de ska få 
bästa möjliga bemötande och service. 
 
Eleverna ska känna sig sedda, respekterade och välkomna när de besö-
ker sitt skolbibliotek. 
 
Säkerställan 

Genom årliga verksamhetsrapporter från verksamheterna. 
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Riktlinjer för klagomålshantering inom gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenut-
bildning, särskild utbildning för vuxna och utbild-
ning i svenska för invandrare 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Mottagande, registrering och bedömning av inkomna ärenden 
3. Alternativa processer för hantering av inkomna ärenden 
 
1. Bakgrund 

Klagomål, synpunkter och förslag ska kunna riktas mot alla delar av 
skolverksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Det kan 
gälla klagomål, synpunkter och förslag mot den verksamhet som utför 
tjänster men också kring ett ärendes handläggning. Oavsett vad 
klagomålen, synpunkterna  eller förslagen handlar om ska de tas 
tillvara och användas i verksamhetsutvecklingen. 
 
2. Mottagande, registrering och bedömning av inkomna 

ärenden  

Vad klagomål, synpunkter eller förslag kan handla om 

• Bemötande – positiva eller negativa upplevelser 

• Tillgänglighet – telefontider, besökstider, nåbarhet, öppettider etc. 

• Information – skriftlig eller muntlig 

• Handläggning – tidsåtgång, samarbete etc. 

• Tjänster – omfattning, utförande, punktlighet  

• Verksamhet – organisation, rutiner, resurser 

• Inflytande, delaktighet 

• Samverkan – internt eller med andra 

• Annat 
 

http://www.hjalmar.nu/�
http://www.stromsund.se/�
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Olika sätt att lämna klagomål, synpunkter eller förslag 

Klagomål, synpunkter eller förslag ska kunna lämnas både muntligt 
och skriftligt. Om de lämnas muntligt ska de överföras till den blankett 
som finns för klagomål, synpunkter och förslag. Klagomål ska kunna 
framföras till kvinnor och män som arbetar i verksamheten. Den som 
mottagit klagomålet, synpunkten eller förslaget har ansvar att föra det 
vidare så att det kan hanteras i enlighet med rutinerna. Den klagande 
kvinnan, mannen, flickan eller pojken kan även själv fylla i blanketten 
eller be någon annan om hjälp.  
 
Blanketten finns tillgänglig på expeditionen på Hjalmar Strömerskolan 
eller via skolans hemsida, www.hjalmar.nu. Det är även möjligt att nå 
blanketten via kommunens hemsida, www.stromsund.se. Om den 
klagande vill ringa för att lämna klagomål, synpunkter eller förslag 
noteras dessa på blanketten. 
 

Registrering 

Alla inkomna klagomål och synpunkter registreras. Ärendet ges ett 
löpnummer. Det som ska registreras är  

- När ärendet inkom 

- Vad klagomålet rör t.ex. bemötande, utförande av tjänster 

- Vem som hanterar klagomålet 

- När ärendet är avslutat 
 
Bedömning 

En bedömning görs av några nyckelpersoner om klagomålet eller 
synpunkten ska hanteras enligt andra regler, t.ex. om det rör ett beslut 
som är möjligt att överklaga eller om det rör bestämmelser som är 
reglerade i lagstiftningen. En checklista för bedömningsfasen upprättas. 
 
Överklaga beslut 

Vissa beslut som tagits av kommunstyrelsen eller av tjänsteman är 
möjliga att överklaga av den som beslutet berör. Den som fattat beslutet 
ska informera om rätten att överklaga och vem som prövar 
överklagandet. 
 
Besked till den klagande  

Den kvinna eller man, flicka eller pojke som framfört klagomål eller 
synpunkter får efter bedömningen besked om vem som hanterar 
ärendet. 
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3. Alternativa processer för hantering av inkomna 

ärenden 

A. Ingen åtgärd 

Det kan t.ex. gälla ärenden som ligger utanför kommunens ansvarsom-
råde eller något som skolan redan uppmärksammat och arbetar med. 
Den kvinna eller man, flicka eller pojke som lämnat klagomålet eller 
synpunkten ska ändå få en skriftlig bekräftelse på att klagomålet eller 
synpunkten tagits tillvara.  
 
Avregistrering 

Den som hanterat ärendet lämnar kopia på avslutat ärende för 
registrering. 
 
B. Hantering inom och av verksamheten 
 
Informera verksamheten 

Den verksamhet som berörs tar del av det inkomna klagomålet. 
 
Rättelse 

Den som är ansvarig för den verksamhet som klagomålet rör undersö-
ker vad som inträffat och vad som kan göras för att förklara, rätta till 
eller gottgöra. 
 
De åtgärder som vidtagits dokumenteras. 
 
Återföring till arbetsledning  

Den som är ansvarig för verksamheten gör en återföring av ärendet till 
sin arbetsledning. 
 
Besked till klagande 

Den kvinna eller man, flicka eller pojke som framfört klagomålet får 
besked om vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas om inte 
detta redan skett.  
 
Avregistrering 

Den som hanterat ärendet lämnar kopia på avslutat ärende för registre-
ring. 
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C. Hantering i kvalitetsutvecklande möte 
 
Infordrande av skriftlig dokumentation 

Rektor eller annan utsedd person begär in kopia av utredningar, an-
teckningar eller annan skriftlig dokumentation i ärendet. 
 
Yttrande från verksamhet eller personal 

Den verksamhet eller personal som klagomålet riktas mot får tillfälle att 
yttra sig skriftligt över klagomålet.  
 
Kvalitetsutvecklande möte 

Rektor eller annan utsedd skolledare avgör vilka kompetenser som bör 
vara närvarande vid det kvalitetsutvecklande mötet/mötena. 
 
Syftet med dessa möten är att utveckla inom verksamheten.  
 
Klagomål ska betraktas som värdefulla synpunkter på vår verksamhet. 
I det kvalitetsutvecklande mötet ska utredas om ärendet hade kunnat 
hanteras på annat sätt för att undvika klagomål i framtiden. Genom att 
personer med olika kompetenser och erfarenheter deltar i mötet sker ett 
gemensamt lärande om vad som kan förbättras och hur det kan ske. 
 
Representation 

Klagomål kan riktas mot alla delar i verksamheten. Det är därför nöd-
vändigt att det finns flexibilitet i sammansättningen av det kvalitetsut-
vecklande mötet. 
 
Utifrån varje ärendes art gör rektor eller annan utsedd skolledare en 
avvägning av vilka personer som ska vara med på mötet.  
 
Det kvalitetsutvecklande mötet leds av rektor eller annan utsedd 
skolledare. 
 
Rektor eller annan utsedd skolledare utser lämplig person att samman-
ställa inkommet material och avidentifiera ärendet. 
 
Bedömning/yttrande 

Mötet sammanfattar sina synpunkter och eventuella förslag till åtgärder 
genom bedömning/yttrande. Rektor eller annan utsedd skolledare 
dokumenterar synpunkterna. 
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Redovisning i kommunstyrelsen och återföring till verksamhet/personal och 
klagande  

Förvaltningschefen ansvarar för att kommunstyrelsen får ta del av 
ärendet och bedömning/yttrande från det kvalitetsutvecklande mötet. 
 
Bedömning/yttrande återförs till berörda verksamheter/personer samt 
till den klagande.  
 
Avregistrering 

Den som hanterat ärendet lämnar kopia på avslutat ärende för registre-
ring. 
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Riktlinjer för hantering av konst för Strömsunds 
kommun 

Medel för inköp och vård/tillsyn av konsten anslås årligen. 
 
Syfte och mål  

Syftet med kommunens konsthantering är att ge en så allsidig belys-
ning som möjligt av vår tids konst samt även att visa kommunens 
konstnärliga historia. En trivsam och intressant miljö ska skapas för 
personal, brukare och besökare i kommunens lokaler. 

Det antal konstverk som kommunen äger kan inte hållas samlat och vi-
sas på en enda plats. Istället får konstverken efter hand sin placering 
ute på kommunala verksamheter och fastigheter i kommunen. På så 
sätt kan kunskapen om och intresset för god konst stimuleras samtidigt 
som den offentliga miljön och arbetsmiljön berikas. 
 
Hanteringsrutiner  

Kultur- och fritidschefen, i samråd med nämndordföranden, ansvarar 
för inköp av kommunens konst inom ramen för tilldelad budget. Övrig 
hantering av kommunens konst, så som reparationer m.m. hanteras av 
kultur- och fritidschefen. Inköpen görs i första hand av verk från nu le-
vande yrkesverksamma konstnärer, där konstnärer med lokal anknyt-
ning prioriteras. 
 
Avyttring  

Avyttring av konst kan bestå av försäljning, gåva eller kassering i sär-
fall. Försäljning eller kassering beslutas av kultur- och fritidschefen i 
samråd med nämndordföranden. Vid gåva beslutas detta av berörd 
nämnd.  
 
All förfrågan om avyttring eller inköp ska ske direkt till kultur- och fritidschef 
tjänsteman. 
 
Inköp  

För att syfte och mål ska kunna uppnås bör följande krav ställas vid in-
köp: 
 
1. Kvalitet 
2. Mångsidighet  
3. Pedagogisk funktion 
4. Jämställdhet, mångfald och etnicitet ska beaktas 
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Kvalitet  

Hög kvalitet ska känneteckna konstinköpen. Med kvalitet menas bland 
annat hantverksmässig skicklighet samt att innehållet ska vara gestaltat 
på ett intressant sätt och upplevas väsentligt. 
 
Mångsidighet  

Konstinköpen ska ske planmässigt. Inköpen ska således kunna uppvisa 
olika konstriktningar, tekniker och motivkretsar. 
 
Pedagogisk funktion  

Den konst som inköps bör i största möjliga utsträckning verka stimule-
rande på arbetsmiljön och skapa trivsel i all kommunal verksamhet 
samt utgöra kommunens ansikte utåt. Konstsamlingen ska också ses 
som en resurs för till exempel tillfälliga utställningar. Konstverken kan 
användas för pedagogiskt arbete i skolan och ska finnas tillgängliga i 
kommunens samlade konstregister. 
 
Jämställdhet, mångfald och etnicitet ska beaktas 

Vid inköp av konst är det viktigt att inköpen sker utifrån ett jämställt 
perspektiv och att en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 
konstnärer eftersträvas. Även viktigt att beakta är att inköp även sker 
av konstnärer med olika utländsk bakgrund. 
 
Kommunens samlade konstregister  

Samtliga konstverk förses med accessionsnummer och registreras i 
kommunens samlade konstregister med bild, mått, inköpspris, plats 
samt andra uppgifter. (Viss gammal konst saknar inköpspris etc.) 
 
Det är av stor vikt att samtliga anställda inom Strömsunds kommun an-
svarar för att meddela om kommunägd konst flyttas. På så sätt kan vi 
fortsätta visa ett uppdaterat och aktuellt register. Anmälan om flytt av 
konst görs till kultur- och fritidsavdelningen. 
 
Konst som inte är upphängd eller utställd ska finnas samlad i kommu-
nens konstförvaringsutrymme. 
 
Vård och tillsyn av kommunens konst  

Kommunens konst kräver ständigt underhåll och inom det årliga 
konstanslaget ingår omhändertagande av befintlig konst. Konsten ska 
regelbundet inventeras. Vid skada eller åverkan på ett konstverk ska 
lämplig restaureringsåtgärd vidtas.  
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Stöld  

I händelse av stöld eller förstörelse görs polisanmälan. Den enhet där 
konstverket är placerat meddelar konstansvarig tjänsteman som ansva-
rar för att anmälan utförs. Kopia av polisanmälan skickas till den drab-
bade enheten. 

 
Konsten i kommunens offentliga lokaler  

Fråga om tillgängliga kommunägda konstverk och tankar kring place-
ringen i de offentliga lokalerna inom Strömsunds kommuns förvalt-
ningar bör göras i samråd av konstansvarig tjänsteman.  
 
Som offentliga lokaler räknas foajéer, korridorer, konferensrum, sam-
talsrum och andra rum som används av ett flertal personer inom en en-
het eller förvaltning. Den konst som placeras ska vara väl avpassad för 
verksamheten och samråd bör hållas med all personal på respektive ar-
betsplats.  
 
På de enskilda kontoren får varje anställd utforma sin arbetsmiljö, 
gärna med hjälp av den kommunägda konsten.  
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Taxa för barnomsorgen 
Maxtaxa infördes den 1 januari 2002.  
 

 Innehållsförteckning 
1. Avgifter i förskoleverksamheten 
2. Avgifter för allmän förskola och i skolbarnomsorg 
3. Rätt till förskoleplats för föräldralediga 
 
1.  Avgifter i förskoleverksamheten  

Till och med augusti det år barnet fyller 3 år.  
 
Barn 1 3 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 1 260 
 inkomster   kr/mån 

Barn 2 2 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 840 
 inkomster   kr/mån 

Barn 3 1 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 420 
 inkomster   kr/mån 

Barn 4      ingen avgift 
 
Förklaring:  
 
• Det yngsta barnet räknas om ”Barn 1”.  

• Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och 
den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet.  

• Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift.  
 
Med avgiftsgrundande inkomst avses:  
 
• Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget 

tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt in-
komstskattelagen (1999:1229).  

• Skattefria transfereringar som t ex bostadsbidrag och barnbidrag in-
går däremot inte i den avgiftsgrundande inkomsten.  
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Det är angeläget att de scheman över barnens vistelsetid som lämnats, 
följs strikt, så att verksamheternas planering kan ske på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  
 
Avgiften debiteras 12 månader per år.  
Avgift under 50 kr/mån uttages ej. 
 
 
2. Avgifter för allmän förskola och i skolbarnomsorgen  

Från augusti det år barnet fyller 3 år.  
 
Barn 1 2 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 840 
 inkomster   kr/mån 

Barn 2 1 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 420 
 inkomster   kr/mån 

Barn 3 1 % av hushållets avgiftsgrundande dock högst 420 
 inkomster   kr/mån 

Barn 4      ingen avgift 
 
 
3.  Rätt till förskoleplats för föräldralediga  
 
Från den 1 januari 2002 införs rätt till förskoleverksamhet 15 tim-
mar/vecka för barn till föräldralediga med yngre syskon.  
 
Verksamheten är inte avgiftsfri.  
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Avgifter inom vård- och socialförvaltningen  

 
 Innehållsförteckning 

1. Inom maxtaxan 
2. Utanför maxtaxan 
3. Inkomstberäkning för makar vid flytt till särskilt boende 
4. Dubbel hyra 
5. Reducering av avgiften vid frånvaro 

 
 

1. Inom maxtaxan  

• Hemtjänstavgift 
 

Nivå Vårdtim/ 
månad 

Avgift per månad Avgift per månad i 
2010 års prisnivå 

1 0 – 9 1/12 av 0,095  
x prisbasbeloppet 

325 

2 10 –  1/12 av 0,48  
x prisbasbeloppet 

1 696 

 
• Trygghetslarm  200 kr/månad  

 
• Regelbunden och tillfällig hemsjukvård 

1 besök    75 kr/månad 
2 eller flera besök  100 kr/månad  
 

• Tillfällig vård  57 kr/dygn  
(1/30 av maxtaxan, 1 640 kr) 
 

• Städavgift    250 kr/timme 
 
Vårdavgiften grundar sig på prisbasbeloppet och kan ändras år från år. 
 
2. Utanför maxtaxan 

• Matdistribution  
 - lunch/middag  43 kr/portion  

- efterrätt   9 kr/portion 
(Samhall) 
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• Mat gemensamhetsboenden 
- frukost   25 kr/portion 
- lunch   43 kr/portion 

 - middag   28 kr/portion 
(teknik- och serviceförvaltningen) 
 

• Fullkost tillfällig vård  90 kr/dag  
 

• Fullkost (särskilt boende)  2 700 kr/månad  
  
Förbrukningsartiklar (särskilt boende) 100 kr/månad  
t.ex. glödlampor, toalettpapper, tvättlappar 
 

• Utfärdande av intyg för  140 kr  
bostadsanpassning 
(handläggs av Kommunrehab) 
 

• Influensavaccin   75 kr 
 

3. Inkomstberäkning för makar när den ena maken, eller 
båda var för sig, flyttar till särskilt boende 

Enligt 8 kap 4 § Socialtjänstlagen så ska makars inkomster läggas ihop 
och delas mitt itu vid beräkning av vårdavgiften.  
 
När man lägger ihop inkomsterna och delar mitt itu vid beräkning av 
vårdavgiften kan det ibland slå hårt mot den make/maka som bor kvar 
hemma. Det kan t.ex. bli svårt att ha råd att behålla bostaden trots max-
taxa. 
 
Enligt Socialtjänstlagen kan varje kommun besluta att räkna på ett sätt 
som är mer fördelaktigt för den enskilde (prop 2000/01.149 s 49 och 
s 56) detta innebär att man kan beräkna inkomsterna var för sig för ma-
kar. 
 
4. Dubbel hyra 

Dubbel hyra kan beräknas under max 3 månader vid flytt till särskilt 
boende. 
 
5. Reducering av avgift vid frånvaro 

När vårdtagare är bortrest, har anhöriga hemma eller är på sjukhus, och 
inte erhåller insatser reduceras omvårdnadsavgiften från första hela 
frånvarodag t.o.m. sista hela frånvarodag.  
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Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ström-
sunds kommun, lokala föreskrifter 

Innehållsförteckning 
 

1. Giltighet 
2. Ansvar 
3. Syfte 
4. Tillstånd 
5. Följeslagare  
6. Avgift  
 

 
1. Giltighet 

Dessa bestämmelser utgör ett komplement till Lag (1997:736) om färd-
tjänst samt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
 
2. Ansvar 

Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen, ansvarar för att ordna 
färdtjänst/riksfärdtjänst för kvinnor och män, flickor och pojkar som är 
folkbokförda i Strömsunds kommun. 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för färdtjänsten. Teknik- och ser-
viceförvaltningen har av kommunstyrelsen erhållit delegation att ut-
reda och fatta beslut om tillstånd till färdtjänst. 
 
3. Syfte 

Färdtjänst/riksfärdtjänst är till för kvinnor och män, flickor och pojkar 
med sådan funktionsnedsättning att det medför väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikat-
ionsmedel.  
 
4. Tillstånd  

Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst görs till teknik- och serviceför-
valtningen för utredning och beslut. 
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4.1 Utredning 

Utredningen ska ta fasta på vilket sätt en funktionsnedsättning försvå-
rar förflyttning och att resa med allmänna kommunikationsmedel. Att 
allmänna kommunikationsmedel saknas eller har låg turtäthet ska inte 
vara avgörande för att erhålla tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst. 
 
En funktionsnedsättning som beräknas ha en varaktighet om högst tre 
månader ger ingen möjlighet till färdtjänst/riksfärdtjänst. 
 
Reglerna i Förvaltningslagen (1986:233) ska beaktas under utredning 
och inför beslut om tillstånd för färdtjänst/riksfärdtjänst. 

 
4.2 Beslut 

Ett beslut om tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst tas för viss tid. 
Beslutet får förenas med föreskrifter om tillåtet färdsätt, antal resor och 
inom vilket område resorna får företas. 
 
Möjligheten att resa från dörr till dörr under trygga former ska beaktas. 
Normal handläggningstid för ansökan om färdtjänst är ca fyra veckor. 
Handläggning av ansökan av riksfärdtjänst framgår under rubriken 
riksfärdtjänst. 

 
Färdtjänst/riksfärdtjänst kan inte beviljas när lag eller förordning ger 
kommunen eller annan huvudman skyldighet att ombesörja och be-
kosta resorna. 
 
Färdtjänst beviljas inte heller om försäkringsskyddet beskostar mer-
kostnader för resor om funktionsnedsättningen är orsakad av olycka el-
ler skada. 
 
Beroende på funktionsnedsättning och resebehov görs uppdelning i 
olika kategorier. 
 
Lokal begränsad färdtjänst 

Sökande klarar av att resa med allmänna kommunikationsmedel men 
klarar inte att förflytta sig från bostaden till hållplatser och lokala ser-
viceinrättningar. 
 
Tillstånd ges för lokala anslutningsresor till buss i turtrafik och anslut-
ningsresor på annan ort i kommunen.  
 
Tillstånd ges till andra lokala resor inom kommundelen.  
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Tillståndet begränsas till högst tio enkelresor per månad alternativt 
tidsbegränsat till högst tolv månader. 

 
Kommunfärdtjänst 

Tillstånd för resor inom hela kommunen. Ingen begränsning av antalet 
resor.  
 
Giltigheten för tillståndet kan vara tidsbegränsat eller tills vidare. 

 
Resor till angränsande kommun 

Kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i kommunens utkanter 
och har sitt huvudsakliga umgänge i angränsande kommun kan i sitt 
färdtjänsttillstånd få rätt att resa till en ort i angränsande kommun. Av-
ståndet för en sådan enkel resa får uppgå till högst 50 kilometer utanför 
kommungränsen. För övriga resor hänvisas till riksfärdtjänst. 
 
Riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst är avsedd för kvinnor och män, flickor och pojkar med en 
stor och varaktig funktionsnedsättning som inte till normala resekost-
nader kan resa med allmänna kommunikationer. 
 
Resa ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan. 
 
Kraven för riksfärdtjänst är högre än färdtjänst. Ändamålet med resan 
ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan angelägenhet med 
anknytning till fritid eller rekreation. 
 
Resa anordnas i första hand med allmänna kommunikationer tillsam-
mans med ledsagare. Resenären ansvarar själv för att anskaffa ledsa-
gare. Taxi eller specialfordon beviljas endast om resan på grund av 
funktionsnedsättningen inte kan göras med allmänna kommunikat-
ionsmedel ens tillsammans med ledsagare. Resa med taxi eller special-
fordon beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationsmedel 
saknas vid önskad tidpunkt eller till önskat resmål.  
 
Ett tillstånd till riksfärdtjänst beviljas vanligtvis för enstaka tur- och re-
turresa. Möjlighet finns att beviljas ett generellt tillstånd (maximerad tid 
av 1 år) om resor kontinuerligt sker till samma resmål (flera gånger/ 
månad). 
 
Ansökan om tillstånd ska insändas minst fyra veckor innan tänkt avre-
sedag. 
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5. Följeslagare 

Ledsagare 

I de fall resenären behöver en eller flera ledsagare för att resan ska gå 
att genomföra ska detta beaktas i tillståndet. Resenären ansvarar själv 
för att anordna ledsagare. 
 
Behovet av ledsagare medför ingen avgiftsökning för den färdtjänstbe-
rättigade. Ledsagaren betalar ingen avgift. Behovet av ledsagare på be-
söksorten klargörs genom annan lagstiftning. Inget hindrar att ledsaga-
ren på resan även är ledsagare på besöksorten. Den kommunala färd-
tjänsten betalar ingen lön, arvode eller annan ersättning till ledsagare. 
 
Medresenär 

Den färdtjänstberättigade får under en färdtjänstresa ta med en medre-
senär som då själv inte behöver ha tillstånd till färdtjänst. Medresenä-
ren betalar samma belopp som den färdtjänstberättigade. 
Barn 0-12 år åker gratis. 
 
6. Avgift 

Färdtjänstberättigade betalar avgift för sina resor i enlighet med den 
taxa som fastställs av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. 
 
Avgiften tas ut i samband med resan av chaufförer som äger eller är an-
ställda i de företag som kommunen har avtal med avseende att utföra 
färdtjänsten. 
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Avgifter för färdtjänst    

Avgift 2015 

Km- intervall 1 resande 2 resande 3 resande 
0,1-10,0   52 kr   26 kr   21 kr  
10,1-20,0   73 kr   42 kr   26 kr  
20,1-50,0   104 kr   57 kr   37 kr  
50,1-80,0   131 kr   68 kr   47 kr  
80,1-120,0   167 kr   84 kr   57 kr  
120,1-   193 kr   99 kr   68 kr  
    
 
    
Taxan indexregleras årligen den 1/1 med KPI och med förändrings-
månad oktober året innan.    
    
    

lenhag
Markering
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Reglemente för socialnämnden 
 
Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för socialnämnden. 
Del två består av gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder  
 
Innehållsförteckning 
 
Del 1. Socialnämndens arbetsuppgifter 
Allmänt om socialnämndens ansvarsområde   1 §  
 Delegation från kommunfullmäktige   2 § 
 Personalpolitiken       3 § 
 
Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 

Uppdrag och verksamhet    1 § 
Organisation inom verksamhetsområdet    2 § 
Arbetsmiljöansvar        3 § 
Personuppgifter        4 § 
Uppföljning, återredovisning och rapportering 
 till fullmäktige        5 § 
Information och samråd    6 § 
Självförvaltningsorgan    7 § 
Medborgarförslag        8 § 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträdena    9 § 
Kallelse     10 § 
Offentliga sammanträden  11 § 
Sammanträde på distans  12 § 
Närvarorätt    13 § 
Sammansättning    14 § 
Ordföranden    15 § 
Presidium    16 § 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 17 § 
Kommunalråd    18 § 
Förhinder    19 § 
Ersättares tjänstgöring  20 § 
Jäv, avbruten tjänstgöring  21 § 
Reservation    22 § 
Justering av protokoll  23 §  
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Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter m.m. 24 § 
Delgivningsmottagare  25 § 
Undertecknande av handlingar  26 § 
Utskott     27 § 
 

 
Del 1. Socialnämndens arbetsuppgifter 
 
Allmänt om socialnämndens ansvarsområde 
1 §. Socialnämnden fullgör kommunens myndighetsutövning inom so-
cialtjänstens ansvarsområde i hela kommunen. 
 
Socialnämnden ansvarar för verkställandet av beslut enligt lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga (LVU) samt ärenden enligt föräldrabalken (FB) 
inom hela kommunen. 
 
Socialnämnden ansvarar för verkställandet av beslut enligt socialtjänst-
lagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kommunens ansvar inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
hemsjukvården inom kommunen utom i upptagningsområdet för när-
vårdsnämnden i Frostviken. 
 
Närvårdsnämnden i Frostviken ansvarar för verksamhetsfrågor inom 
sitt upptagningsområde och enligt sitt reglemente. 
 
Nämnden ska svara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt den lagstift-
ning och de föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Nämnden ska samråda med närvårdsnämnden innan beslut fattas i frå-
gor om verksamhetens inriktning som kan påverka den kommunala 
likställighetsprincipen. Om nämnderna har olika uppfattning hänskjuts 
frågan till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Socialnämnden ska informera kvinnor och män, flickor och pojkar om 
nämndens verksamhet och tjänster enligt ansvarsområdet. Denna in-
formation ska innefatta såväl rättigheter som skyldigheter.  
 
Nämnden ska även bedriva ett aktivt samråd med de kvinnor och män, 
flickor och pojkar som brukar verksamheten. Ett aktivt samråd ska även 
ske med berörda nämnder och samrådsorgan.  
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Delegation av kommunfullmäktige  

2 §. Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden inom hela 
kommunen:  

• Myndighetsutövning inom hela socialtjänstens ansvarsområde. 
Myndighetsutövningen omfattar beslut enligt socialtjänstlagen, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga samt ärenden enligt föräldrabalken. Myndighetsutövningen 
omfattat även beslut om yttrande till domstol och till andra myndig-
heter rörande denna myndighetsutövning. 

• Tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner enligt alkohollagen, to-
bakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Socialnämnden ska besluta i följande grupp av ärenden inom hela 
kommunen, utom i upptagningsområdet för närvårdsnämnden i Frost-
viken: 

• Beslut avseende kommuns ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Personalpolitiken  

3 §. I nämndens ansvar ingår inte personal- och organisationsfrågor i 
förvaltningsorganisationen, för vilka fullmäktige medgivit kommunsty-
relsen delegationsrätt. 

 

Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 
 
Uppdrag och verksamhet  

1 §. Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband budget eller annat särskilt beslut har bestämt att 
nämnden ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål uppnås och 
i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet  

2 §. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ända-
målsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
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Arbetsmiljöansvar  

3 §. Nämnden ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och 
män beaktas när nämnden fattar beslut med verksamhetsorganisato-
riska konsekvenser.  
 
Personuppgifter  

4 §. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra be-
handlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

5 §. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina upp-
drag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska 
processen - budget, mål och uppföljning.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämnder-
nas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den 
enligt speciallag. 
 
Information och samråd  

6 §. Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det un-
derlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och un-
derlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrel-
sens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
Självförvaltningsorgan  

7 §. Nämnden har inget självförvaltningsorgan. 
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Medborgarförslag  

8 §. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett 
år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fatt-
tas i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Full-
mäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-
mäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 
Arbetsformer 
 
Tidpunkt för sammanträdena 

9 §. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens le-
damöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-
hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
sammanträdet. 

Ordförande ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska 
samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse  

10 §. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till samman-
träde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra det (ålders-
presidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 
till åldern äldsta ledamoten vara ålderspresident. 
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Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om hand-
lingar inte bifogats.  

Offentliga sammanträden  

11 §. Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 
Sammanträde på distans  

12 §. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomstående kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till nämndens kansli. Ordförande avgör om 
närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden. 
 
Närvarorätt  

13 §. Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att när-
vara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har, i den ut-
sträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening antecknad i proto-
kollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot el-
ler ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för 
att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sak-
kunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats in delta i överläggningarna. 
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträde. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer 
uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen.  

Sammansättning  

14 §. Nämnden består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.  
  

Ordföranden  

15 §. Det åligger ordförande att: 

1. Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3. Kalla ersättare. 
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den vid behov är beredda. 
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. 
6. Bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Presidium  

16 §. Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordfö-
rande. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §. Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får nämnden utse en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgör ord-
förandes uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samt-
liga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommunalråd 

18 §. Inte aktuellt för socialnämnden 
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Förhinder  

19 §. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska under-
rätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 
Ersättares tjänstgöring  

20 §. Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersät-
tare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.  

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från 
valet. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför 
ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget 
parti. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad i protokollet.  
 
Jäv, avbruten tjänstgöring  

21 §. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har hand-
lagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett samman-
träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan parti-
erna.  

 
Reservation  

22 §. Reservation mot ett beslut som nämnden har fattat ska anmälas 
senast innan sammanträdet avslutas.  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för juste-
ringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
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 Justering av protokoll 

23 §. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-
bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras 
av ordföranden och en ledamot. 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

24 §. Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 Delgivningsmottagare  

25 §. Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningsche-
fen eller annan anställd kvinna eller man som nämnden bestämmer. 

  
Undertecknande av handlingar  

26 §. Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och 
vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att en-
ligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämn-
dens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning delegationen under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall kontrasigne-
ras av den som utsetts därtill.  

 
Utskott  

27 §.  Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet 
ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden får därutöver 
inrätta ytterligare arbetsutskott.  

 Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottet ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
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annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter. 

Ersättare får närvara vid utskottssammanträde och ska underrättas om 
tid och plats för sammanträde. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

 Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid pro-
portionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst två ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ären-
den bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av 
utskottet om beredning behövs. Ordförande och förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

 När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
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Reglemente för närvårdsnämnden i Frostviken 

 
Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för gemensam 
nämnd i Frostviken. Del två består av gemensamma bestämmelser för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder  
 
Innehållsförteckning 
 
Del 1. Närvårdsnämndens arbetsuppgifter 
Allmänt om närvårdsnämndens ansvarsområde   1 §  
 Delegation från kommunfullmäktige   2 § 
 Personalpolitiken       3 § 
 
Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 

Uppdrag och verksamhet    1 § 
Organisation inom verksamhetsområdet    2 § 
Arbetsmiljöansvar        3 § 
Personuppgifter        4 § 
Uppföljning, återredovisning och rapportering 
 till fullmäktige        5 § 
Information och samråd    6 § 
Självförvaltningsorgan    7 § 
Medborgarförslag        8 § 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträdena    9 § 
Kallelse     10 § 
Offentliga sammanträden  11 § 
Sammanträde på distans  12 § 
Närvarorätt    13 § 
Sammansättning    14 § 
Ordföranden    15 § 
Presidium    16 § 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 17 § 
Kommunalråd    18 § 
Förhinder    19 § 
Ersättares tjänstgöring  20 § 
Jäv, avbruten tjänstgöring  21 § 
Reservation    22 § 
Justering av protokoll  23 §  
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Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter m.m. 24 § 
Delgivningsmottagare  25 § 
Undertecknande av handlingar  26 § 
Utskott     27 § 
 

 
Del 1. Närvårdsnämndens arbetsuppgifter 

 
Allmänt om närvårdsnämndens ansvarsområde 

§ 1. Närvårdsnämnden i Frostviken är en gemensam nämnd grundad 
på ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Ström-
sunds kommun avseende Frostvikenområdet. Nämndens upptagnings-
område är det geografiska området för Frostvikens församling. 

Närvårdsnämnden fullgör inom sitt upptagningsområde regionen pri-
märvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), inklusive 
ambulansverksamhet. 

Närvårdsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för kommunal 
hälso- och sjukvård inkluderande hemsjukvård. 

Socialnämnden i Strömsunds kommun ansvarar för myndighetsutöv-
ningen inom socialtjänstens ansvarsområde, inom hela kommunen, - 
även inom upptagningsområdet för närvårdsnämnden i Frostviken -
och enligt reglementet för socialnämnden. 

Närvårdsnämnden ansvarar inom sitt upptagningsområde för verkstäl-
lande av socialnämndens beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Närvårdsnämnden ska svara för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, avtal 
med regionen samt den lagstiftning och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Närvårdsnämnden ska samråda med socialnämnden innan beslut fattas 
i frågor om verksamhetens inriktning som kan påverka den kommu-
nala likställighetsprincipen. Om nämnderna har olika uppfattning hän-
skjuts frågan till kommunfullmäktige för beslut. 

Delegation från kommunfullmäktige  

2 §. Kommunfullmäktige delegerar i detta reglemente inte någon beslu-
tanderätt i myndighetsutövning. 
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Personalpolitiken  

3 §. I nämndens ansvar ingår inte personal- och organisationsfrågor i 
förvaltningsorganisationen, för vilka fullmäktige medgivit kommunsty-
relsen delegationsrätt. 

 

Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma 
bestämmelser 

Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 

Uppdrag och verksamhet  

1 §. Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband budget eller annat särskilt beslut har bestämt att 
nämnden ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål uppnås och 
i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet  

2 §. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ända-
målsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
Arbetsmiljöansvar  

3 §. Nämnden ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och 
män beaktas när nämnden fattar beslut med verksamhetsorganisato-
riska konsekvenser.  
 
Personuppgifter  

4 §. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra be-
handlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

5 §. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina upp-
drag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska 
processen - budget, mål och uppföljning.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämnder-
nas redovisningar. 
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Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den 
enligt speciallag. 
 
Information och samråd  

6 §. Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det un-
derlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och un-
derlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrel-
sens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
Självförvaltningsorgan  

7 §. Nämnden har inget självförvaltningsorgan. 
 
Medborgarförslag 

8 §. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett 
år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fatt-
tas i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Full-
mäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-
mäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 
Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträdena 

9 §. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens le-
damöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-
hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena 
om tiden för extra sammanträde. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska 
samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse  

10 §. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till samman-
träde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra det (ålders-
presidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 
till åldern äldsta ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om hand-
lingar inte bifogats.  

Offentliga sammanträden  

11 §. Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 
Sammanträde på distans  

12 §. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomstående kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till nämndens kansli. Ordförande avgör om 
närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden. 
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Närvarorätt  

13 §. Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att när-
vara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har, i den ut-
sträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening antecknad i proto-
kollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot el-
ler ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för 
att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sak-
kunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats in delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträde. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer 
uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen.  

Sammansättning  

14 §. Nämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. 
Kommunen och regionen utser vardera tre ledamöter och tre ersättare. 

Posterna som ordförande och vice ordförande ska rotera mellan de del-
tagande huvudmännen, detta följer mandatperioden. Ordförandepos-
ten och vice ordförande innehas av olika huvudmän. 

  
Ordföranden  

15 §. Det åligger ordförande att: 

1. Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3. Kalla ersättare. 
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den vid behov är beredda. 
 

5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. 
6. Bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Presidium  

16 §. Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordfö-
rande. 
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Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  

17 §. Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får nämnden utse en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgör ord-
förandes uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samt-
liga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommunalråd 

18 §. Inte aktuellt för närvårdsnämnden 
 
Förhinder 

19 §. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska under-
rätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 
Ersättares tjänstgöring 

20 §. Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersät-
tare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.  

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från 
valet. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför 
ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget 
parti. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad i protokollet.  
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Jäv, avbruten tjänstgöring  

21 §. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har hand-
lagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett samman-
träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan parti-
erna.  

 
Reservation  

22 §. Reservation mot ett beslut som nämnden har fattat ska anmälas 
senast innan sammanträdet avslutas.  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för juste-
ringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 

 Justering av protokoll  

23 §. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-
bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras 
av ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

24 §. Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 Delgivningsmottagare  

25 §. Delgivning med nämnden sker med ordföranden, närvårdschefen 
eller annan anställd kvinna eller man som nämnden bestämmer. 

  
Undertecknande av handlingar  

26 §. Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och 
vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att en-
ligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämn-
dens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning delegationen under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall kontrasigne-
ras av den som utsetts därtill.  

 
Utskott 

27 §.  Nämnden har inget utskott.  
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Gemensam nämnd för närvård i Frostviken, delegation 
av beslutanderätt 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Ansvar 
3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering 
4. Ersättare för delegat 
5. Äldreomsorg, vård och stöd till funktionsnedsatta. 
6. Patientsäkerhet 
7. Arkivering och sekretess 
8. Yttranden och anmälningar 
9. Avtal 
10. Delegater och referenser 
 
 

1.  Giltighet 
 
Delegering innebär att överföra självständig beslutanderätt, dvs. att man 
ger någon (delegat) i uppdrag att fatta beslut i vissa ärenden. Beslut som 
fattas utan delegering saknar laglig verkan, dvs. de gäller inte. 
 
Nämnder får enligt 6 kap, 33 § i kommunallagen uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller en anställd att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. I 6 kap, 34 § finns beskrivet i vilka ärenden beslutanderätten inte 
får delegeras.  
 
Om nämnden har uppdragit åt en viss anställd kvinna eller man att fatta 
beslut får nämnden överlåta åt henne/honom att i sin tur uppdra åt annan 
anställd att fatta beslut. Det ska finnas en uppdaterad förteckning över vi-
daredelegering.  
 
Denna delegationsordning gäller för den självständiga beslutanderätt som 
den gemensamma nämnden för närvård i Frostviken har. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen får de-
legat även besluta om frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara 
med de ärenden som anges för delegaten om inte ärendet har delegerats till 
någon annan. 
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2. Ansvar 
Delegat ansvarar för att fatta beslut och anmäla dessa till nämnden.   

Nämnden ansvarar för uppdatering av denna delegationsordning senast tre 
år efter fastställandet. 

 

3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering 
 
Delegat som fattar beslut med stöd av delegation från nämnden ska anmäla 
beslutet till nämnden. Ärenden ska anmälas löpande.  
 
En förteckning över vidaredelegering ska finnas på kommunkansliet. För-
teckningen ska uppdateras minst en gång per år. Närvårdschefen ansvarar 
för denna uppdatering. 
 
Beslut i verkställighetsfrågor behöver inte anmälas. 
 

4. Ersättare för delegat 
 
Vid jäv eller frånvaro övergår delegationen på närmast överordnad. Dele-
gation till närvårdschefen övergår dock till enhetschefen. 
 
 

5. Äldreomsorg, vård och stöd till funktionsnedsatta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ärendegrupp Lagrum Dele-
gat 

Anmärkning 

Beslut om arvode och omkostnadser-
sättning till kontaktperson/familj 
enligt SKL:s rekommendationer 

 NVC 
EC 

Inkl förordnande 
och entledigande. 
Verkställighet 

Anmälan om allvarligt missförhål-
lande eller påtaglig risk för ett allvar-
ligt missförhållande till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

14 kap 
7§ SoL  
 
24f§ LSS 

NVC (Lex Sarah) 
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6. Patientsäkerhet och patientavgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Arkivering och sekretess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärendegrupp Lagrum Dele-
gat 

Anmärkning 

Beslut om anmälan av allvarlig skada 
eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning till 
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

3 kap 5§ 
Patient-
säker-
hetsla-
gen 

MAS Vårdgivaren an-
svarar för att Lex 
Maria anmälan 
görs. 

Beslut om nedskrivning av eller be-
frielse från skuld avseende debiterad 
patientavgift på hälsocentralen 

 NVC  

Ärendegrupp Lagrum Dele-
gat 

Anmärkning 

Arkivansvarig enligt kommunens 
reglemente för den kommunala ar-
kivvården, § 2 

ArkL §4 NVC 
 

Verkställighet 

Beslut om att inte lämna ut sekre-
tessbelagd allmän handling eller 
uppgift ur sådan, samt uppställande 
av förbehåll i samband med utläm-
nande till enskild 

2 kap 
14§ TF 
 
6 kap 3§ 
OSL 

NVC Utlämnande av 
allmän handling 
prövas av den som 
har handlingen i 
sin vård (t ex hand-
läggare, registrator, 
arkivredogörare). 
Offentlig allmän 
handling ska läm-
nas ut skyndsamt. 

Beslut att inte 
lämna ut allmän 
handling eller ut-
lämnande med 
förbehåll ska läm-
nas skriftligt. Be-
slutet kan överkla-
gas till förvalt-
ningsrätt. 

Prövning och beslut att till statlig 
myndighet lämna ut personuppgifter 
för forskningsändamål 

12 kap 
6§ SoL 

NVC  
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8. Yttranden och anmälningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Avtal 

 
 
 

10  Delegater och referenser 
 

Delegater 
EC Enhetschef 
Ordf. Nämndens ordförande 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
NVC Närvårdschef 
 
Referenser 
Arkivlagen, SFS 1990:782 (ArkL) 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387 (LSS) 
Offentlighets- och sekretesslag, SFS 2009:400 (OSL) 
Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 
Socialtjänstlagen, SFS 2001:456 (SoL) 
Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105 (TF) 

Ärendegrupp Lagrum Dele-
gat 

Anmärkning 

Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 
5§ SoL 
 
26c § 
LSS 

NVC 
och 
Ordf. 
till-
sam
mans 
 

 

Beslut om polisanmälan angående 
brott mot den egna verksamheten 

12 kap 
10§ SoL 
 
10 kap 
2§ OSL 

Ordf. Vid brådskande 
ärenden arbetsled-
ning 

Ärendegrupp Lagrum Dele-
gat 

Anmärkning 

Tecknande av samverkansavtal med 
kommuner, landsting och statliga 
verksamheter 

 NVC  
 

Avtal som avser 
hela kommunen 
tecknas av enhets-
chefen för VSF ef-
ter samråd med 
NVC 
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Riktlinjer för servering av alkoholdrycker  
 
Innehållsförteckning 
1. Allmänt 
2. Utredning och beslut om serveringstillstånd 
3. Övriga tillstånd 
4. Ansökan 
5. Handläggningstider 
6. Avgifter 
7. Servering och detaljhandel med öl 
8. Tillsyn 
9. Sanktioner 
10. Återkallande 

 
1. Allmänt 
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att 
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. 
(Regeringens proposition 2009/10:125) 
 
Den kommunala riktlinjen beskriver vad som gäller enligt alkohollagen 
(2010:1622) och anslutande föreskrifter. 
 
För dig som avser söka serveringstillstånd hittar du här vilka lokala 
förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid tillståndsprövningen. 
Det ger en förutsebarhet för om planerad etablering kan beviljas till-
stånd. 
 
2. Utredning och beslut om serveringstillstånd 
Kommunens socialnämnd ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och 
sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen.  
 
Försäljning av alkoholdrycker är alltid tillståndspliktig 
 
Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas med samt-
liga nedanstående förutsättningar uppfyllda: 
 
1 avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, 

2 sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än 
kostnaden för inköp av dryckerna, och 

3 äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning 
av alkohol- eller lättdrycker.
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2.1 Serveringstillstånd 
(stadigvarande, under viss tid eller tillfälligt) 
 
Tillstånd ges utifrån följande kriterier: 

• Sökandens lämplighet 
 (8 kap 12 § alkohollagen) 

• Serveringsställets lämplighet 
 (8 kap 14-16§§ alkohollagen) 

• Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt  
 (8 kap 17 § alkohollagen) 
 
2.2 Sökandens lämplighet 

För att få (och behålla) ett serveringstillstånd krävs att den sökande kan 
visa sig lämplig att bedriva verksamheten med hänsyn till personliga 
och ekonomiska förhållanden. 
 
Vid bedömning skall beaktas om sökande är skyldig till brott och under 
senare åren brutit mot exempelvis alkohollag, skattelag eller annan lag-
stiftning. 
 
Sökanden ska enligt Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 
2010:7) genomföra ett kunskapsprov hos kommunen för att styrka sina 
kunskaper i alkohollagen. Intyg om godkänt kunskapsprov är giltigt i 
tre år för motsvarande tillstånd. 
 
Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov återfinns i 10 §, 
samma föreskrift. 
 
Kommunen begär därefter yttrande från polisen, skattemyndigheten, 
kronofogdemyndigheten och räddningstjänsten, i vissa förekommande 
fall kan kommunen välja ytterligare remissinstanser. 
 
2.3 Serveringsställets lämplighet  

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som dispo-
neras av tillståndshavaren. 
Serveringslokalen skall vara lätt överblickbar för personalen. 
 
Tillstånd för servering till allmänheten året runt eller årligen under viss 
tidsperiod får meddelas endast om serveringsstället har ett kök för all-
sidig matlagning, samt att de tillhandahåller lagad mat med ett varierat 
urval. 
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Under sen kvällstid från kl. 23.00, ställs inte lika höga krav på variation 
och allsidighet. Det kan då vara tillräckligt att serveringsstället erbjuder 
tre olika rätter av enklare karaktär. 
 
Livsmedelsanläggningen ska uppfylla gällande krav i livsmedelslag-
stiftningen. 
 
Lokalen skall vara lämplig från brandskydds- och miljö- och hälso-
skydds synpunkt och det ska finnas godkänd ventilationsbesiktning. 
 
Det skall finnas utrymme för ett tillfredsställande antal sittande gäster. 
Lokal och möblering skall vara av rimlig restaurangstandard. 
 
Ombyggnad av serveringsstället som medför en väsentlig ändring av 
serveringslokalerna ska anmälas till kommunen. 
 
Enligt kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter som återfinns i 
kommunens författningssamling kap 1:1, 13 § anges förtäringsförbud 
för alkoholdrycker på utpekade platser inom kommunens tätorter. 
Serveringstillstånd kan medges inom dessa områden men ska bedömas 
restriktivt framförallt utifrån polisens yttrande. 
 
2.4 Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt 

Enligt alkohollagen får serveringstillstånd vägras om serveringen kan 
befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, även om 
övriga krav är uppfyllda. 
 
Miljö- och byggnämnden skall beakta serveringsställets läge, eventuell 
risk för störningar på omgivningen eller sanitära olägenheter. Om verk-
samheten orsakar, eller bedöms kunna orsaka sanitär olägenhet är detta 
skäl att förvägra, begränsa eller återkalla tillstånd. 
 
Alkoholpolitiska olägenheter anses föreligga: 

• i de fall polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till 
kända eller befarade ordningsproblem, på serveringsstället eller i 
dess närmaste omgivningar 

• i de fall miljö- och byggnämnden avstyrker ansökan med hänvis-
ning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för störning-
ar från serveringsstället 

• i de fall kommunen känner till, eller har skäl att befara, missförhål-
landen på eller intill serveringsstället 
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• serveringstillstånd till anläggningar med speciell inriktning på en 

ungdomlig publik upp till 25 års ålder – bör bedömas med stor re-
striktivitet 

 
2.5 Serveringstider 

Normaltid för servering av spritdrycker, vin och starköl är kl. 11.00–
01.00. Kommunen får besluta om andra tider för serveringen. 
 
I kommunen medges serveringstillstånd längst till kl. 02.00. Inriktning-
en för att medge servering utöver normaltiden till kl. 02.00 är att ser-
veringsverksamheten, serveringsställets belägenhet och antalet gäster 
är av sådan omfattning att behov av förlängd serveringstid föreligger. 
 
Vid bedömning skall stort avseende fästas vid polisens respektive  
miljö- och byggnämndens bedömningar. 
 
Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringsti-
dens utgång. 
 
2.6 Tillfälliga tillstånd för servering till allmänheten 

Tillfälliga tillstånd för alkoholservering kan normalt gälla för någon el-
ler några dagar, praxis är max 2 månader eller totalt 12 gånger under 1 
år i samma serveringslokal. 
 
Serveringsstället skall tillhandahålla lagad mat, minst tre rätter av olika 
karaktär.  
 
Det ska finnas ett tillfredsställande urval av lätt- och alkoholfria dryck-
er. 
 
Tillfälligt tillstånd ska inte bifallas av tjänstemännen i avvaktan på sta-
digvarande tillstånd. 
 
2.7 Servering till slutna sällskap 

Med slutna sällskap avses sådana sammanslutningar eller grupperingar 
som är av relativt begränsad omfattning och som har en personkrets 
som i princip är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse. 
Övrig servering är att anse som servering till allmänheten. 
 
Information om evenemanget får inte annonseras eller anslås på allmän 
plats om det handlar om ett slutet sällskap. 
 
Tillfällig servering till slutna sällskap ställer samma krav på matutbud 
och dryck som tillfällig servering till allmänheten. 
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Ideella föreningar och stiftelser m.fl. skall ha en tillfredsställande orga-
nisation och ha antagit stadgar för sin verksamhet. 
 
3. Övriga tillstånd 
För den som bedriver cateringverksamhet kan stadigvarande ser-
veringstillstånd till slutna sällskap meddelas. Förutsatt att verksamhe-
ten har ett eget kök och att den lokal där serveringen sker varje gång 
anmäls till kommunen. 
 
Den som har stadigvarande serveringstillstånd som omfattar sprit-
drycker kan efter anmälan till kommunen få krydda spritdryck för ser-
vering av snaps i den egna rörelsen. 
 
Provsmakning kan anordnas i egna serveringslokaler för den som har 
ett stadigvarande tillstånd, anmälan görs till kommunen. 
 
Partihandlare kan ansöka om tillfälligt tillstånd för provsmakning 
 
Tillverkare av alkoholdrycker, med stadigvarande tillstånd kan efter 
anmälan erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. 
 
4. Ansökan 
Tillsammans med ansökan ska den sökande bifoga dokumentation för 
att visa på personlig och ekonomisk lämplighet samt att registreringar 
hos bolagsverk, skatteverk m.m. finns för bolagets räkning. 
 
Förteckning över vad som ska bifogas finns med på blanketten om an-
sökan. 
 
Den sökande ska betala in prövningsavgift för det sökta tillståndet och 
kunskapsprov enligt den kommunala taxan. Taxan återfinns på kom-
munens hemsida. 
 
Föreningar ska vid ansökan bifoga stadgar, styrelsens sammansättning, 
senaste verksamhetsberättelse och medlemsförteckning. 
 
Sökande föreningar med ekonomiskt bidrag för barn- och ungdoms-
verksamhet ska kunna uppvisa en aktuell alkohol-/drogpolicy. 
 
5. Handläggningstider 
Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd beräknas normalt vara 
två till tre månader, efter att prövningsavgift erlagts och kompletta an-
sökningshandlingar lämnats in. 
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För ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten beräknas en hand-
läggningstid på fem veckor från det att ansökan är komplett. 
 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap kan handläggas utan 
remissförfarande och är normalt klara inom 3 veckor. 
 
Sökanden ska även under handläggningstiden boka tid för att genom-
föra kunskapsprovet.  
 
6. Avgifter 
Prövningsavgifter och årliga tillsynsavgifter tas ut enligt gällande taxa 
som finns på kommunens hemsida: 
http://www.stromsund.se/6484.html  
 
7. Servering och detaljhandel med öl 
Detaljhandel och servering av folköl ska anmälas till kommunen. 
 
Servering av folköl får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Ser-
veringsstället måste erbjuda mat. 
 
Folköl får endast säljas i lokaler som är avsedda för stadigvarande för-
säljning av livsmedel och där det också säljs ätfärdiga rätter. Livsme-
delsanläggningen ska vara registrerad enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april om livsmedelshygi-
en. 
 
Om försäljningen eller serveringen av folköl leder till problem när det 
gäller ordning och nykterhet eller om bestämmelserna i alkohollagen 
inte följs får kommunen enligt alkohollagen 9 kap 19 § förbjuda fortsatt 
verksamhet, eller meddela en varning. 
 
Försäljnings-/serveringsstället skall ha ett program för egentillsyn. 
 
Kommunen får ta ut en avgift för tillsynen. 
 
8. Tillsyn 
Kommunen har, tillsammans med polismyndigheten, ansvaret för den 
direkta tillsynen av restauranger samt detaljhandel med och servering 
av folköl. Statens Folkhälsoinstitut har en nationell tillsynsroll för bl a 
servering av alkohol. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn över kommu-
nerna och för att vara ett stöd för kommunerna i deras arbete.  
 

http://www.stromsund.se/6484.html�
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Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan krögare och tillsynsper-
sonal är av vikt för att restaurangverksamheten skall kunna bedrivas 
enligt gällande lagar och bestämmelser. 
 
Tillsynen i kombination med möjligheter till sanktioner är ett viktigt in-
strument för kommunen som har ansvaret för eventuella sanktioner. 
 
Förebyggande tillsyn erbjuds genom att kommunen anordnar utbild-
ningstillfällen och träffar för krögarna där aktuella frågeställningar tas 
upp med syfte att förmedla vikten av måttfull servering. 
 
8.1 Inre tillsyn 

Avser kontroll av uppgifter från olika myndigheter, av ekonomisk och 
personlig art samt övervakning av restaurangernas marknadsföring. 
 
8.2 Yttre tillsyn 

Innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet 
med gällande tillstånd och inte bryter mot lag och riktlinjer.  
 
Vid tillsyn läggs stor vikt vid att åldersgränsen (18 år för servering) följs 
och att inte överservering sker. Bedömning av ordning och nykterhet 
kontrolleras i och omkring restaurangen. 
 
Tillsyn görs även över marknadsföring, utbud av alkoholfria alternativ 
och lättdrycker, matutbud, prissättning m.m. 
 
Samordnad tillsyn med polis, räddningstjänst och skatt sker utifrån 
kommunens tillsynsplan. 
 
9. Sanktioner 
Sanktioner regleras i 9 kap 17 och 18 §§ alkohollagen. Sanktioner i form 
av erinran eller varning ska övervägas om: 
 
• Det inte endast tillfälligt uppkommer olägenheter ifråga om ord-

ning och nykterhet. 

• Tillståndshavaren inte följer de för serveringen och serveringstill-
ståndets gällande lag och bestämmelser. 

• Förutsättningarna som gäller för meddelande av tillstånd enligt 8 
kap 12 och 14 §§ alkohollagen inte längre föreligger.  
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10. Återkallande 
Avviker den bedrivna serveringen av alkoholdrycker från lag, föreskrif-
ter eller meddelade villkor skall återkallelse av beviljat tillstånd göras 
enligt 9 kap 18 §. 
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Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och recept-
fria läkemedel 
 
Innehållsförteckning 

1. Inledande bestämmelser 
2. Severingstillstånd enligt alkohollagen 
3. Handel med vissa receptfria läkemedel 
4. Handel med tobaksvaror 
5. Handel med öl 

 
 

1. Inledande bestämmelser 

 
1 § Giltighet 

Denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten.  
 
Avgiften innefattar: 
-  granskning av handlingar i samband med ansökan och tillsyn 
-  inspektioner och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 

Beräkning av avgift 
Avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 
 
Timavgift (2015-01-01): 836 kr/tim. 
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4 § Remisser 

I ärenden där remisser krävs enligt gällande lagstiftning bekostas fak-
tiska remisskostnader av sökanden. 

5 § Betalning av avgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 
i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

6 § Dröjsmålsränta 

Betalas avgiften inte i tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills den dag då betalning sker. 

8 § Ändring av avgift 

Om det finns skäl som inte kunnat förutses, får socialnämnden medge 
skälig ändring av avgift. 
 
9 § Lagrum för taxa 

Socialnämndens ansvarsområde har genom beslut om delegation och 
reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) kapitel 8 § 3 b och c. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i Kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Socialnämnden beslutar om översyn av taxan. 
 

12 § Årliga förändringar av taxan 

Socialnämnden ska för varje kalenderår besluta att höja i den i taxan 
fastställda timavgiften med en procentsats som motsvarar de 12 senaste 
månadernas förändring i SKL:s Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
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13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Socialnämnden har rätt att göra förändringar av taxan som är en direkt 
följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Nedsättning av avgift  

Den verksamhetsutövare som betalar till socialnämnden enligt taxa för 
tillsyn enligt lagen om handel om vissa receptfria läkemedel, tobaksla-
gen och/eller öl får betala en hel årlig avgift enligt den högsta av tax-
orna. Avgiften enligt de två övriga taxorna sätts då ner till hälften. 

Om det finns särskilda skäl, får socialnämnden i enskilda fall – med 
hänsyn till verksamheternas omfattning, tillsynsbehov och övriga om-
ständigheter – sätta ner, eller efterskänka avgiften. 
 
 15 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas fr.o.m. 2015-01-01 och ska gälla för ärenden 
som kommer in från och med detta datum. 

 
2. Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 § (2010:1622).  
 

Ansökningsavgifter    Avgift, timmar 
 
Stadigvarande serveringstillstånd 12  
 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 
  
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 1  
 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning  3 
 
Stadigvarande ändring av befintligt serveringstillstånd 5 

- sortiment av alkoholdrycker  
- serveringstid   
- serveringutrymme   
-cateringverksamhet 

 
Tillfällig ändring av befintligt serveringstillstånd  2½ 
(max 5 tillfällen/ansökan) 

- sortiment av alkoholdrycker   
- serveringstid   
- serveringutrymme   
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Godkännande av lokal för cateringverksamhet 1 
 
Examination av kunskapsprov 1½ 
 
Godkännande av nya bolagsmän 5 
 
Anmälan av kryddning av spritdrycker 1 
 
Anmälan av provsmakning  1          
 
Tillsynsavgifter 
 
Fast avgift per år:  1 timme  
 
Rörlig avgift per år – årsomsättning alkoholdrycker 
 

0 - 50 000 1 t  
50 001  100 000 1½ t 

     100 001 - 150 000 2 t  
150 001 - 250 000 3 t  
250 001 - 500 000 5 t  
500 001 - 1 000 000 7 t  

1 000 001 - 2 000 000 10 t  
2 000 001 -  12 t  

 
Den rörliga delen av tillsynsavgiften grundas på omsättningen av alko-
holdrycker under närmast föregående kalenderår. Omsättningen redo-
visas i den restaurangrapport som lämnas till kommunen varje år.  
 
Debitering sker av hela årsavgiften. 
 
Vid ägarbyte ska tillsynsavgiften grundas på föregående års omsättning 
av alkoholdrycker, om det inte finns andra kända uppgifter att grunda 
avgiften på. 
 
För nya serveringsställen ska avgiften för tillsyn under första kalender-
året debiteras för faktisk tillsynstid. 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
Tillsynsavgiften för tillfälliga tillstånd ingår i avgiften för tillstånds-
prövning. 
 
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport: 1 timme 
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3. Handel med vissa receptfria läkemedel 

Enligt § 23 lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) har 
kommunen rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 
enligt lagen om vissa receptfria läkemedel. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
 
4. Handel med tobaksvaror 

Enligt tobakslagen (1993:581) § 19 b har kommunen rätt att ta ut avgif-
ter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverk-
samhet med tobaksvaror. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
tobaksvaror till konsument. 

 
Årsavgift:  1½ timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 

 
5. Handel med öl 

Enligt 8 kap § 10 alkohollagen (2010:1622) har kommunen rätt att ta ut 
avgifter för den löpande tillsynen av detaljhandel med öl. 
 
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av 
öl till konsument. 

 
Årsavgift:  1 timme 
 
För tillsyn vid uppföljning av brister eller vid befogade klagomål debi-
teras faktisk tillsynstid. 
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1. Giltighet  

Denna tillgänglighetsplan inriktar sig på kvinnor och män, flickor och 
pojkar som bor i eller besöker Strömsunds kommun och som har någon 
form av funktionsnedsättning vare sig den är fysisk, psykisk eller intel-
lektuell.  
 
2. Ansvar  

Planen är ett styrdokument som gäller för alla nämnder, styrelser, för-
valtningar och bolag inom koncernen Strömsunds kommun. Att arbeta 
för ökad tillgänglighet är ett tvärsektoriellt ansvar och därför ska samt-
liga verksamheter genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv vid be-
slutsfattande. 
 
3. Syfte  

Syftet är att åstadkomma ett samhälle som är tillgängligt för alla. 
 
4. Inledning och bakgrund 

Tillgänglighetsplanen anger inriktningen för kommunens arbete för att 
skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, med barn och unga som 
en särskilt prioriterad målgrupp. Planen ersätter det handikappolitiska 
programmet som gällt under åren 2001 – 2010. Planen visar vad som 
behöver åtgärdas inom kommunens verksamheter under åren 2014-
2016.  Att arbeta för en ökad tillgänglighet är något som berör oss alla 
oavsett ålder.  
 
Funktionsnedsättning kan uppstå när som helst. Det kan uppstå skador 
i samband med graviditet, förlossning, olyckor eller till följd av sjuk-
domar. Skadorna kan bestå under kortare eller längre perioder eller för 
resten av livet. När vi blir äldre kan våra förmågor avta både kroppsligt 
och/eller mentalt vilket leder till nedsättningar av olika funktioner. 
  
 Ibland kan den fysiska miljön göra oss funktionsnedsatta. Med rätt 
hjälpmedel och förutsättningar kan möjligheter skapas för att personer 
med funktionsnedsättning ska klara av situationer och arbetsuppgifter 
som annars varit omöjliga. Förhållningssättet ska vara att se möjlighet-
erna. Även om det finns en funktionsnedsättning så kan det samtidigt 
finnas många förmågor. Ofta är det den omgivande miljön som utgör 
hindret – inte funktionsnedsättningen. Ett samhälle som är tillgängligt 
gynnar alla medborgare.  
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Tillgänglighetsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med represen-
tanter från Tillgänglighetsrådet, olika kommunala förvaltningar samt 
en representant från brukarorganisationerna.  Inventeringar av olika 
behovsområden har skett via möten med företrädare för olika verk-
samheter, via enkäter och andra undersökningar, kommunal E-panel 
samt via medborgardialog. Under arbetsprocessen har det hållits konti-
nuerlig dialog med Tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun. 
 
5. Koppling till Folkhälsoprogrammet  

Våren 2011 antogs folkhälsopolicy för Jämtlands län med en gemensam 
vision; 
”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämt-
lands län.”  
Länets folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället ska vara 
inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla – oavsett 
genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funkt-
ionsnedsättning och socioekonomisk situation. Länets övergripande po-
licy utgör en grund för lokala handlingsplaner som respektive huvud-
man ansvarar för.  
 
Kommunens folkhälsoprogram som inkluderar alla, har barn och unga 
som en särskilt prioriterad målgrupp. Programmet sträcker sig över 
åren 2011- 2016 och har följande prioriterade områden: 
 
• Delaktighet och inflytande 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel 
• Tobak, alkohol, doping, narkotika och spel 
 
I folkhälsoprogrammet anges att det bör tas fram en separat handlings-
plan för personer med funktionsnedsättning, en plan som lyfter fram 
tillgänglighetsperspektivet.  
 
6. Definition av begrepp 

6.1  Funktionsnedsättning 

Den enskildes nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funkt-
ionsförmåga, vilken uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad 
skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara livslånga eller 
tillfälliga (antagen av Socialstyrelsens terminologiråd) 
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6.2 Funktionshinder 

Det hinder som samhället utgör på grund av en persons funktionsned-
sättning. Det är alltså miljön som utgör ett funktionshinder i de fall den 
blir en begränsning för personer med funktionsnedsättning (antagen av 
Socialstyrelsens terminologiråd) 
 
6.3 Tillgänglighet  

Enligt statliga Boverket kan tillgänglighet indelas i fem delar: organisa-
torisk, fysisk, social, psykisk och ekonomisk tillgänglighet. Att arbeta 
med tillgänglighet innebär till exempel att såväl information som fysisk 
miljö görs användbar för alla.   
 
7. Styrande dokument  

7.1 Internationellt  

År 1993 antog FN:s generalförsamling 22 standardregler om delaktighet 
och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Dessa standar-
dregler gäller för alla FN:s medlemsländer men är ej juridiskt bindande. 
Juridiskt bindande är däremot FN:s konvention om mänskliga rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. Denna antogs av FN:s 
generalförsamling 2006 och av den svenska regeringen 2008. Att Sve-
rige antagit konventionen innebär att svenska staten ansvarar för att 
rättigheterna i konventionen förverkligas nationellt i hela landet. De 
allmänna principerna för konventionen redovisas i artikel 3, och är föl-
jande: 
 
• Respekt för människors värde och självbestämmande 
• Icke-diskriminering 
• Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället 
• Respekt för olikheter och accepterande av att personer med funkt-

ionsnedsättning är en del av den biologiska mångfalden 
• Lika möjligheter 
• Tillgänglighet 
• Jämställdhet mellan män och kvinnor 
• Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn 

med funktionsnedsättning 
 
7.2 Nationellt 

Riksdagen antog år 2000 Sveriges första nationella handlingsprogram 
för Handikappolitiken: ”Från patient till medborgare”. Detta hand-
lingsprogram har nyligen reviderats och utgår numera från FN:s kon-
vention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. Målen i den nya strategin är dock de samma som i det tidigare 
handlingsprogrammet: 
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• En samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• Utformning av samhället så att människor med funktionsnedsätt-

ning blir fullt delaktiga i samhällslivet 
• Jämställdhet mellan kvinnor/flickor och pojkar/män med funkt-

ionsnedsättning 
 
Regeringen har i juni 2011 presenterat en ny strategi för funktionshin-
derspolitiken. Den grundar sig på 9 inriktningsområden och 17 sek-
torsmyndigheter har tagit fram delmål. Strategin gäller fram till 2016 
och resultatet av arbetet ska redovisas varje år i regeringens budget-
proposition. Delmålen ska redovisas av sektorsmyndigheterna fram till 
år 2016.  
 
I övrigt finns flera lagar som direkt berör arbetet med tillgänglighet. 
Diskrimineringslagen, Plan- och bygglagen (som bland annat specifice-
rar kravet på Enkelt avhjälpta hinder), Språklagen, Skollagen, Lagen 
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Soci-
altjänstlagen (SOL) är exempel på lagar som tydliggör kravet på kom-
munens ansvar i tillgänglighetsarbetet. Myndigheten för handikappoli-
tisk samordning – Handisam – arbetar med samordning och stöd 
gentemot stat, kommun, region och landsting och har även en uppgift 
att bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för kon-
ventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 
 
7.3  Styrande dokument i kommunen  

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om politiska prioriteringar 
för åren 2014-15. I dokumentet görs det tydligt att budgeten är det 
övergripande och överordnade styrdokumentet för Strömsunds kom-
mun och bolagsstyrelser. Budgeten visar vad som är kommunfullmäk-
tiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Dessa ska brytas ner och 
omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. De priori-
terade målen gäller under hela mandatperioden om inte annat anges. 
Planer, program och policies som kommunfullmäktige har beslutat om 
är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.  
 
Alla styrande dokument ska tillgänglighetsintegreras. Styrande doku-
ment som på olika sätt berör och berörs av tillgänglighetsarbetet och 
tillgänglighetsplanen är till exempel: Översiktsplan och detaljplaner, 
Riktlinjer för fastighets- och lokalförsörjning, Boendeplan LSS, Folkhäl-
soprogram, Upphandlingspolicy, Matpolicy, Program mot våld i nära 
relationer, Barn- och utbildningsplan, Skolplan för gymnasieskolan, 
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan. 
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8. Nuläge och behovsanalys i Strömsunds kommun 

Nedan redovisas kort om nuläget och det viktigaste som kommit fram 
under inventeringsfasen samt de prioriterade åtgärder som behöver 
vidtas. Handlingsplanen som tydliggör vad, hur, när och av vem det 
ska göras och hur det ska följas upp finns längst bak i dokumentet. 
   
8.1 Information och kommunikation 

Alla, medarbetare, medborgare och brukare av våra tjänster ska kunna 
ta del av och delta i kommunens verksamhet oavsett funktionsförmåga. 
Det ska vara möjligt att ha kontakt med verksamheten och ta del av in-
formation.  Människor med funktionsnedsättning ska kunna kommuni-
cera på lika villkor som andra. Om viktig information ska nå alla måste 
den tas fram i olika versioner, så kallade alternativa format.  
 
Detta har framkommit:  

För att kunna tillgodose medborgares och brukares behov behövs ut-
bildning bl a för publicister i hur man skriver på ett enklare sätt – Klar 
språk. Behov finns även av andra alternativa format, t ex lätt svenska, 
punktskrift, inläst på kassett, teckenspråk m.m. Det behövs kunskap om 
olika förmedlingstjänster för telefoni som taltjänst, teletal, bildtelefoni, 
texttelefoni och telefontolkning. Det behövs information om vad som 
finns och hur tjänsten kan användas. Det behövs hörselteknisk utrust-
ning installerad och att den ska fungera. Det har även framförts önske-
mål om SMS påminnelser och instruktionsfilmer t ex i hur blanketter 
fylls i. 
 
Detta behöver göras:  

• genomföra utbildningsinsatser bl a för publicister i hur man skriver 
på ett enklare sätt 

• instruktioner tas fram på intranätet för vägledning och nyttjande av 
förmedlingstjänster för ökad tillgänglighet  

• instruktioner tas fram på hemsidan för vägledning och nyttjande av 
tjänster för ökad tillgänglighet  

 
8.2 Bemötande och medvetenhet 

Alla som har kontakt med Strömsunds kommun ska få ett gott och lik-
värdigt bemötande. 
 
Personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor 
som andra anställda. Rekrytering, befordran och internutbildning 
måste ske så att ingen diskrimineras. Ibland behövs individuella an-
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passningsåtgärder. Funktionshindersperspektivet ska integreras i 
kommunens styrande dokument.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 
kommunala arbetsplatserna 

  
Detta har framkommit:  

Det finns behov av utbildning av förtroendevalda och personal för ett 
bättre bemötande av personer med synliga och osynliga funktionsned-
sättningar. Förslag har framkommit om att använda diskriminerings-
lagstiftningen för en bredare utbildning.  
 
Detta behöver göras: 

• genomgång av kommunens styrande dokument för att se om funkt-
ionshindersperspektivet finns med  

• genomföra utbildningsinsatser för ökad medvetenhet om bemö-
tande av personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar   

 
8.3 Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 

Alla människor ska kunna leva ett självständigt liv. Samhället ska ut-
formas så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara del-
aktiga på lika villkor som andra. Men bristande tillgänglighet i sam-
hället är fortfarande ett hinder för många. En fungerande färdtjänst 
skapar till exempel förutsättningar för att delta i samhällslivet utifrån 
den enskildes behov. Det talas om att miljön skapar hinder (funktions-
hinder) snarare än att individens nedsättning (funktionsnedsättning) är 
hindrande. I mångt och mycket handlar bristande tillgänglighet om att 
de lagar som finns, inte tillämpas.  Sedan 2011 finns en ny plan- och 
bygglag med regler kring tillgänglighet i byggd miljö.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka 
 
Detta har framkommit:  

Det finns ett antal enkelt avhjälpta hinder som inte åtgärdats, som t ex 
borttagande av trösklar, installation av en-greppsblandare och automa-
tiska dörröppnare till offentliga lokaler.  
 
Det finns även behov av taklift på offentliga toaletter. Strömsunds Hy-
resbostäders flerfamiljshus saknar hiss.  
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Nuvarande organisation av färdtjänsten behöver ses över, eftersom det 
har kommit in många klagomål. Det behövs dessutom bättre planering 
runt handikapparkeringar, så att den funktionsnedsatte kan ta sig i och 
ur bilen utan risk att bli påkörd av andra trafikanter. Snöröjning som 
dröjer skapar problem för många med rullstol, rollator m m. Grusning 
och sandning är viktigt för att förebygga skador och olyckor samt för 
att underlätta för gående. Höga trottoarkanter gör det svårt att ta sig 
fram med rullstol eller rollator. 
 
Detta behöver göras: 

• använda relevanta checklistor för att säkerställa att tillgängligheten 
beaktas vid alla byggnationer och renoveringar som utförs i kom-
munens och bostadsbolagets fastigheter 

• installera hiss i minst ett flerfamiljshus i bostadsbolagets fastigheter i 
varje tätort i kommunen 

• se över tillgängligheten i kommunens tätorter när det gäller utemil-
jöer som kommunen ansvarar för 

• se över avtalet med Regionförbundet när det gäller färdtjänst  
 
8.4 Utbildning  

En god utbildning är mycket viktig för den enskilda personens framtid, 
för att kunna delta i samhällslivet och för att kunna få ett arbete. Alla 
ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska 
hålla en god kvalitet och alla barn och ungdomar ska få det stöd de be-
höver för att klara av skolan med godkända betyg. 
 
Det totala antalet elever i grundskola/grundsärskola (förskoleklass till 
och med årskurs 9) var våren 2013, 1157 barn/elever. Utav dessa hade 
18 % åtgärdsprogram. Orsaker till åtgärdsprogram kan t ex vara elever 
som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever som är nyan-
lända samt elever som av andra anledningar har behov av extra stöd.  
Exempel på åtgärder som vidtagits för att stödja barnen är stöd av spe-
cialpedagog, tillfälliga små undervisningsgrupper, mer undervisnings-
tid, tillrättalagd undervisning, stöd av elevhälsan, hemundervisning 
samt täta uppföljningssamtal om genomförda elevåtgärder. 
 
I september 2013 fanns nio elever inskrivna i grundsärskolan.  Av dessa 
går tre i Östersund. De sex grundsärskoleelever som går i kommunens 
skolor är samtliga integrerade tillsammans med grundskolans elever 
och har tillgång till specialpedagog/speciallärare. 
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Gymnasieskola 

 
För att underlätta i övergången mellan gymnasieskolan och det som 

kommer efteråt har utvecklingsprojektet Verktyg hela vägen bedrivits 
sedan 2012.  Målgruppen är ungdomar i åldern 17-23 år, som på grund 
av läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning behöver 
kompenserande verktyg eller hjälpmedel. I projektet arbetar specialpe-
dagog och andra pedagoger tillsammans med rektor för att eleverna 
ska få tillgång till rätt verktyg. De kunskaper och erfarenheter som pro-
jektet bidragit med ska införas i skolans fortsatta arbete.  
 
Under läsåret 2013/2014 är det 3 elever som går enligt det gamla 
särskolegymnasiet.  
 
Förutom stöd av tekniska hjälpmedel med kompensatoriska program/ 
appar får eleverna hjälp med struktur, upplägg och uppföljning. 
Eleverna får även extra studie- och yrkesvägledning. Praktikperioder 
förbereds och uppföljning sker under och efter praktikperioden.  
 
Målet är att stödet i huvudsak ska ges inom klassrummets ram. Under-
visningen ska anpassas till varje individ. Alla elever på skolan har egna 
datorer med kompensatoriska hjälpmedel. Detta ökar tillgängligheten 
och likvärdigheten.  
  
Under 2014 utökar Skyttegymnasiet sin verksamhet med en ny nation-
ell utbildning för skyttar med funktionsnedsättning.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska 
klara kunskapsmålen 

• universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas   
 
Detta har framkommit:  

Det är viktigt med fortsatt satsning för att utveckla användandet av 
likartat teknikstöd (it) på alla skolor.  
 
Detta behöver göras:  

• genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur alter-
nativa pedagogiska verktyg kan användas för att alla ska klara sko-
lans mål  
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8.5 Arbete och sysselsättning  

Alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara. Personer 
med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina 
förmågor och förutsättningar. En ökad delaktighet och meningsfullhet 
för individen leder på sikt till minskad ohälsa. Utöver det medför ökat 
deltagande i arbetslivet minskade samhällskostnader, liksom ökade in-
täkter i form av inkomstskatt. För att klara framtida arbetskraftsförsörj-
ning är det viktigt att ta tillvara alla resurser i samhället. 
 
Antalet personer som har beviljats särskilda sysselsättningsinsatser för 
personer med funktionsnedsättning var i september 2012, 237 personer. 
Motsvarande siffra för september 2013 var 258 personer. (Källa: Arbets-
förmedlingens statistik). 
 
Med särskilda sysselsättningsinsatser avses: lönebidrag, offentligt 
skyddat arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, kultur-
arvslyftet samt utvecklingsanställning Samhall.  
 
I november 2013 var det 73 personer med funktionsnedsättning (enligt 
Arbetsförmedlingens kodning) som var öppet arbetslösa av totalt 328, 
vilket motsvarar ca 22 %. 
 
Strömsunds kommun har ansvarat för EU-projekten På Väg och Ar-
betskraftskoordinator, som bland annat arbetat för att personer med 
funktionsnedsättning ska nå egen försörjning genom arbete eller stu-
dier. Inom teknik- och serviceförvaltningen finns Kommunfix, en ar-
betsplats avsedd för offentligt skyddade anställningar (OSA).  
 
Utöver det finns personer med OSA och andra anställningsformer med 
statligt stöd anställda i kommunens övriga verksamheter. Framtid- och 
utvecklingsförvaltningen har under 2013 haft särskilda pengar för att 
möjliggöra anställningar i alla kommunens verksamheter, så kallade 
strategiska anställningar.  
 
Under 2012 och 2013 fick ett antal ungdomar möjligheten att kombinera  
offentligt skyddad anställning med studier.  
 
Kommunen har som målsättning att ta emot en praktikant per tionde 
anställd. 
 
Prioriterade mål (politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram): 

• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska öka 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande 
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Detta har framkommit:  

Många med funktionsnedsättning står utanför arbetslivet. Det kan vara 
svårt att hitta arbetsgivare som anställer personer med funktionsned-
sättning, då behovet av anpassningar och handledning ibland är omfat-
tande. Det behövs därför fler arbetsplatser för prövning, träning och 
anställning. Genom att samla kompetens inom kommunens blivande 
arbetsmarknadsenhet samt bibehålla och utveckla samarbetet med 
andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivet, skapas 
förutsättningar för att varje person får rätt stöd.  
 
Detta behöver göras: 

• öka antalet platser för arbetsträning/arbetsprövning 
• öka antalet personer med funktionsnedsättning på arbetsmark-

naden 
 
8.6 Sociala tjänster  

Antalet personer som beviljas insatser enlig Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade varierar över tid. Insatser som kan 
beviljas är till exempel: bostad med särskild service, daglig verksamhet, 
personlig assistans, kontaktperson, boende i familjehem eller bostad 
med särskild service för barn och ungdom. Det finns hösten 2013 inga 
beslut enligt LSS som inte är verkställda.  
 
Av kommunens årsredovisning 2012 framgår att antalet sysselsatta i 
daglig verksamhet minskat på senare år - från 45 personer 2010 till 32 
personer 2012 - bland annat för att flera gått i pension.  
 
Det finns även ett antal personer som på grund av olika funktionsned-
sättningar beviljats insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser som 
beviljas kan t ex vara i form av hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, 
familjehem eller kontaktperson.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller barn och unga  

• Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller vuxna med missbruksproblem 

 
Detta har framkommit:  

Behovet av stöd i boendet har ökat under de senaste åren. I den under-
sökning som genomförts bland personer med psykisk funktionsned-
sättning finns bl a ett stort antal ungdomar som idag bor hemma hos 
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sina föräldrar, men som på några års sikt mest troligt kommer att flytta 
hemifrån. Även inom projektet På Väg har behovet av boendestöd 
uppmärksammats.  Att boendesituationen fungerar är många gånger 
avgörande för att resten av tillvaron ska fungera. Det kan behövas ett 
stöd för personlig hygien, eller för att tvätta kläder och städa. Personer 
kan behöva stöd för att planera matsedel, handla och tillaga mat. Ibland 
kan det behövas hjälp för att komma i tid till praktik eller arbete. 
 
Det har periodvis varit svårt att verkställa beslut om kontaktperson/ 
kontaktfamilj, framförallt beroende på svårigheter att hitta perso-
ner/familjer som är beredda att ta på sig uppdragen.  
 
Detta behöver göras: 

• utöka boendestödet och formerna för alternativa boendelösningar 
• hitta andra alternativ till lösning när det inte är möjligt att finna en 

kontaktperson/kontaktfamilj  
 
8.7 Fritid och kultur 

Att kunna delta i kultur- och idrottslivet är en grundläggande rättighet. 
Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsför-
måga och det ska vara möjligt för alla människor att utöva idrott och 
motion.   
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika före-
ningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, 
pensionärsverksamhet, utvecklings- och försöksverksamhet för barn 
och ungdomar, verksamhet för funktionsnedsatta och övriga ideella 
och kulturella föreningar enlig normer som beslutats av kommunfull-
mäktige.  
 
I förslaget till reviderad Kultur- och fritidsplan finns följande mål för 
ökad tillgänglighet:  
  
 biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas 

 
 flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 

kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor  
 
 anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionsnedsättning  
 
 vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-

gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
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nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen  

 
 kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i framti-

den finns tillgängliga för alla, oavsett kön och ålder  
 
 förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv  

 
 kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen 
 
 ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionsnedsättning 
 

Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Andelen ungdomar som engagerar sig i föreningslivet ska öka 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik och kul-

turskolan.  
 

Detta har framkommit.  

Det behövs bättre information om fritidssysselsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Önskemål har framförts om att samla information om olika kultur- och 
fritidsaktiviteter bland annat under skollov på kommunens hemsida. 
Informationen ska vara samordnad och lättillgänglig.  Samarbete med 
olika aktörer behöver utvecklas.  
 
Detta behöver göras:  

• förbättra informationen om fritidssysselsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning t ex via information på kommunens hemsida. 

 
9. Genomförande 

Denna tillgänglighetsplan är ett styrdokument som gäller för alla 
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag inom koncernen trömsunds 
kommun. Arbetet med tillgänglighet är tvärsektoriellt och det är viktigt 
att alla ser sin roll i tillgänglighetsarbetet. För att kunna bedriva ett 
långsiktigt och effektivt tillgänglighetsarbete bör samtliga verksamheter 
genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. Innan beslut fattas ska 
konsekvenser för tillgänglighet beskrivas utifrån framtagen checklista 
vid tjänsteskrivelser. 
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Samverkan och samarbete såväl inom kommunens förvaltningar som 
med föreningar, organisationer, andra myndigheter och företag är en 
förutsättning för ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete. 
 
10. Ansvar 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt över de 
övriga nämnderna samt kommunala bolag och stiftelser. 

 
Nämnder 

Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksamhets-
ansvarig nämnd, ska arbeta med den handlingsplan som kommun-
fullmäktige har beslutat om för kommunens tillgänglighetsarbete. 
 
Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför: 
 
• Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner 

för tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten. 
• Besluta om planer för den egna verksamheten. 
• Delge kommunstyrelsen beslutade planer. 
• Följa upp beslutade aktivitetsplaner. 

 
Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden,  
upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa 
upp dem och återrapportera till nämnden.  
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätver-
ket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen och Till-
gänglighetsrådet.  

 
Interna kvalitetsnätverket (IKN) 

Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) sammanställa en 
rapport och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet. Re-
sultaten redovisas till kommunfullmäktige 2016, vid planperiodens slut.  
 
Åtgärderna ska arbetas in i förvaltningarnas och bolagens mål, budget 
och verksamhetsplaner. 
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Vad (aktivitet) Hur (metod) När  

(i tiden) 
Vem (ansvar) Uppföljning (vad och 

hur ) 
Information och kommunikation 

Texter ska vara lätta att förstå genomföra utbildningsinsatser bl a för pub-
licister i hur man skriver på ett enklare sätt 
 

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att utbildning är genom-
förd 

Kunskapen om hur kommu-
nens personal använder olika  
hjälpmedel ska öka  

instruktioner tas fram på intranätet för väg-
ledning och nyttjande av förmedlingstjäns-
ter för ökad tillgänglighet   

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att det finns instruktioner 
på intranätet 

Öka tillgängligheten till 
hemsidan 

instruktioner tas fram på hemsidan för väg-
ledning och nyttjande av tjänster för ökad 
tillgänglighet  
 

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att det finns instruktioner 
på hemsidan 

Bemötande och medvetenhet 
Funktionshindersperspek-
tivet ska integreras i kom-
munens styrande dokument 

genomgång av kommunens styrande do-
kument för att se om funktionshindersper-
spektivet finns med  
 

2014-2015 Kommunlednings-
förvaltningen 

att styrande dokument 
har tillgänglighetsintegre-
rats  

Medvetenheten och kun-
skapen om synliga och osyn-
liga funktionsnedsättningar 
ska öka 
 
 
 

genomföra utbildningsinsatser för ökad 
medvetenhet om bemötande av personer 
med synliga och osynliga funktionsnedsätt-
ningar   
 

2014-2016 Nämnder/ 
styrelser/ 
förvaltningar/ 
avdelningar  

redovisning till interna 
kvalitetsnätverket jan 
2017. 
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Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 
Tillgängligheten skall beak-
tas vid alla byggnationer och 
renoveringar som utförs i 
kommunens och bostadsbo-
lagets fastigheter 
 

använda relevanta checklistor för att säker-
ställa att tillgängligheten beaktas vid alla 
byggnationer och renoveringar som utförs i 
kommunens och bostadsbolagets fastigheter 
 

2014-2016 Teknik och service-
förvaltningen  
Strömsunds hyres-
bostäder 

att tillgängligheten har 
beaktats via checklistor 
 

Tillgängligheten i allmännyt-
tans bostäder ska öka 

installera hiss i minst ett flerfamiljshus i bo-
stadsbolagets fastigheter i varje tätort i 
kommunen 
 

2014-2016 Strömsunds Hyres-
bostäder 

att det finns minst en hiss 
i varje tätort i bostadsbo-
lagets bestånd 

Förbättra möjligheterna att 
resa för personer med funkt-
ionsnedsättningar  

se över avtalet med Regionförbundet när 
det gäller färdtjänst  
 

2014 Kommunfullmäktige beslut i kommunfullmäk-
tige 

Öka tillgängligheten i utemil-
jöer i kommunens tätorter  
 

se över tillgängligheten i kommunens tätor-
ter när det gäller utemiljöer som kommunen 
ansvarar för 
 

2014-2015 Teknik- och service-
förvaltningen 

att plan för åtgärder har 
upprättats utifrån inven-
teringen 

Utbildning 
Alla elever ska klara skolans 
mål 

genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kunskapen om hur alternativa pedagogiska 
verktyg kan användas för att alla ska klara 
skolans mål  
 
 
 

2014-2016 Barn- och utbildnings-
förvaltningen 
Framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen 
 
 

måluppfyllelse samt 
skriftlig  
redovisning från ITK 
gruppen 
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Arbete och sysselsättning 
Antalet personer med funkt-
ionsnedsättning som får möj-
lighet att arbetsträna/ 
arbetspröva inom kommu-
nens verksamheter ska öka 

öka antalet platser för  
arbetsträning/arbetsprövning  
 

2014-2016 Kommunlednings 
förvaltningen 

årligt antal platser jämfört 
med 2013 

Öka antalet personer med 
funktionsnedsättning på ar-
betsmarknaden 

samordning av resurser inom kommunen 
och hos andra aktörer för att fler ska få ar-
bete 

2014-2016 Kommunlednings 
förvaltningen 

Statistik från Arbetsför-
medlingen 

Sociala tjänster 
Det ska finnas möjligheter att 
få stöd i det egna boendet 
 

utöka boendestödet och hitta former för al-
ternativa boendelösningar 

2014-2016 Vård och social 
förvaltningen 

Antal beslut om boende-
stöd  

Det ska finnas möjligheter att 
få stöd och avlastning 

hitta andra alternativ till lösning när det inte 
är möjligt att finna en kontaktfa-
milj/kontaktperson  

2014-2016 Vård och social 
förvaltningen 

Alternativa lösningar som 
erbjudits när beslutet ej 
har kunnat verkställas 
 

Fritid och kultur 
Informationen om fritidssys-
selsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgäng-
liga  
 

förbättra informationen om fritidssysselsätt-
ningar och kulturella evenemang som är 
tillgängliga för personer med funktionsned-
sättning t ex via information på kommunens 
hemsida  

2014 Barn-, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen 

redovisning till inter-
na kvalitetsnätverket  

Aktiviteter under skollov ska 
vara tillgängliga för flick-
or/pojkar med funktions-
nedsättning 

se till att aktiviteter som anordnas av kom-
munen under lov är tillgängliga för alla 

2014 Barn-, kultur och ut-
bildningsförvaltningen 

redovisning till interna 
kvalitetsnätverket. 
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön 
 
Innehållsförteckning, § 
1. Inledande bestämmelser 
2. Avloppsanordning med eller utan anslutning av wc 
3. Djurhållning 
4. Tomgångskörning 
5. Spridning av gödsel 
6. Värmepump 
7. Eldning 
8. Bränning på mark 
9. Ansökan och anmälan 
10. Straffbestämmelser 
11. Dispens 
12. Avgifter 
 
Med stöd av 9 kap 7-8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13 §, 
17 §, 39-40 §§ och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
1 §   Inledande bestämmelser  

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lo-
kala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. På kartor 
utmärks de tätortsområden som omfattas av de i dessa lokala föreskrif-
ter angivna bestämmelserna. Där så anges gäller bestämmelserna i hela 
kommunen. 
 
2 §   Avloppsanordning med eller utan anslutning av wc  

Tillståndsplikt gäller inom hela kommunen för inrättande av avlopps-
anordning där wc ansluts. I övrigt ska anmälan göras till miljö- och 
byggnämnden vid inrättande av avloppsanordning för bad-, disk- och 
tvättvatten. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till be-
fintlig avloppsanordning. 
 
Undantag från tillståndsplikten enligt ovan gäller för anslutning till 
kommunal eller annan befintlig gemensamhetsanläggning. För anslut-
ning till sådan anläggning ska anmälan göras till miljö- och byggnämn-
den.
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Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för större avloppsanord-
ning för vilken tillstånd krävs enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
3 §   Djurhållning 

Hundar, katter och andra sällskapsdjur skall hållas så att de inte orsa-
kar olägenhet för människors hälsa. Hundar får ej vistas på kommunala 
badplatser under perioden maj-september. 
 
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att hålla nedan an-
givna djurslag inom tätortsområde som anges på kartor. 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 
3. orm 
Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villor. 
 
4 §  Tomgångskörning 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får inte köras 
på tomgång i samband med parkering inom hela Strömsunds kommun. 
 
Undantag: 

Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, eller 
om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets än-
damålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan 
som avser uppvärmning. 
 
5 §  Spridning av gödsel 

Den som avser att sprida slam eller annan orenlighet inom tätortsom-
råde som anges på kartor ska anmäla detta till miljö- och byggnämnden 
innan spridning sker. 
 
Anmälan fordras inte för spridning av naturlig gödsel från nötkreatur, 
häst eller fjäderfä om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenlighe-
ten regleras i tillstånd enligt miljöbalken. 
 
6 §  Värmepump 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
det förbjudet att inom hela kommunen utan anmälan till miljö- och 
byggnämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av 
värme ur mark, berg, yt- eller grundvatten. 
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Anmälan enligt denna paragraf krävs inte för större värmepumpsan-
läggning för vilken tillstånd krävs enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
7 §  Eldning 

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller, 
inom hela kommunen, att lufttillförseln ska vara god och att bränslet 
ska både vara torrt och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, 
plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande ma-
terial är förbjuden. 
 
Inom tätortsområden som anges på kartor ska eldningsanordning vid 
nyinstallation/utbyte vara av miljögodkänd typ. Vedeldad panna för 
vattenburen värme ska i samband därmed anslutas till ackumulator-
tank. Tillfälligt förbud mot småskalig eldning av fasta bränslen kan ut-
färdas inom angivna områden om olägenhet uppkommer och skötsel 
och tillsyn inte fungerar tillfredställande.  
 
8 §  Bränning på mark 

All öppen förbränning av avfall, löv, kvistar eller liknande i kvittbliv-
ningssyfte är förbjuden inom tätortsområde som anges på kartor. An-
sökan om dispens för eldning av majbrasor inom dessa områden ska 
ske senast den 1 april. Se § 11. 
 
9 §  Ansökan och anmälan 

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 
en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden enligt lokala fö-
reskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara 
skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de rit-
ningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de an-
ordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmä-
lan. 
 
10 §  Straffbestämmelser 

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om påföljder, ersättning och 
skadestånd. Vid brott mot de lokala föreskrifterna gäller dessa bestäm-
melser. 
 
11 §  Dispens 

Miljö- och byggnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt 
7 och 8 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhe-
ter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 



 
 

 
Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
  miljön 

 

4 (4) 

Id nr:  8:0   
   

 
 
12 §  Avgifter 

Miljö- och byggnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar 
om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn 
i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit. 
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Taxa för till tillsyn/tillstånd m.m. inom miljö- och 
byggnämndens ansvarsområde 
 
 
Innehållsförteckning 
1. Inledande bestämmelser 
2. Plan- och bygglagen 
3. Livsmedelslagen 
4. Miljöbalken och strålskyddslagen 
5. Uppdragsverksamhet 
 Bilagor till kapitel 4 
 
 
 
 
 
 
 
Taxan gäller från 2017-01-01 
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1. Inledande bestämmelser 

1 §  Avgift 

Avgift för handläggning av ärenden inom miljö- och byggnämndens 
ansvarsområde debiteras enligt denna taxa. 
 
2 § Taxans omfattning 

Avgiften innefattar: 
-  granskning av erforderliga handlingar 
-  inspektioner, besiktningar och resekostnader 
-  administrativa kostnader 
-  annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd 
 
3 § Timtaxa 
Beräkning av avgift 
Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med 
gällande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser.  
 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in. 
 
Gällande taxa 
Plan- och byggärenden, se kap 2. 
Livsmedelsärenden, se kap 3. 
Miljö- och hälsoskyddsärenden, se kap 4. 
 
4 § Kungörelser 

I ärenden där kungörelse/annonsering erfordras enligt gällande lag-
stiftning bekostas faktiska annonskostnader av sökanden. 
 
5 § Remisser 

I ärenden där remisser erfordras enligt gällande lagstiftning bekostas 
faktiska remisskostnader av sökanden. 
 
 
6 § Erläggande av avgift 

Avgiften erläggs av sökanden, verksamhetsidkaren, innehavaren etc 
mot räkning när: 
-  denne tillställts miljö- och byggnämndens beslut 
-  nytt kalenderår inträtt 
-  inspektion utförts 
-  mätning eller provtagning utförts 
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7 § Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmåls-
ränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
 
8 § Ändring av avgift 

Om skäl som inte kunnat förutses föreligger får miljö- och byggnämn-
den medge skälig ändring av avgift. 
 

9 § Lagrum för taxa 

Miljö- och byggnämndens ansvarsområde har genom beslut om dele-
gation och reglemente fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Generella bestämmelser för kommunens rätt att ta ut avgift regleras i 
kommunallagen (1991:900) 8 kap 3 b och c §. 
 
Nämndens rätt att ta ut avgift följer av kommunfullmäktiges beslut att 
anta taxan samt av de lagrum som anges inom varje kapitel. 
 
10 § Överklagande 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan får överklagas i den 
ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kapitel kom-
munallagen. 
 
11 § Förändring av taxan 

Miljö- och byggnämnden beslutar om översyn av taxan. 
 
12 § Årliga förändringar av taxan 

Miljö- och byggnämnden ska för varje (kalenderår) avgiftsår besluta att 
höja i denna taxa fastställda timavgift med en procentsats som motsva-
rar de 12 senaste månadernas förändring i Sveriges kommuner och 
landstings, SKL:s, Prisindex kommunal verksamhet, PKV. 
 
13 § Förändring av taxan som följd av lagändring 

Miljö- och byggnämnden har rätt att göra sådana förändringar av taxan 
som är en direkt följd av lagändringar inom verksamhetsområdet. 
 
14 § Verkställighet 

Denna taxa ska tillämpas från och med att den antas och ska gälla för 
ärenden som kommer in från och med detta datum. 
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2. Plan- och bygglagen  

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas 
ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller kommunalla-
gen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka 
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten.  
 
Timavgift: 780 kronor/tim 
 
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.  
 
Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom 
byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap PBL. Där anges i 8 § 
att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 
 
1.  beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked, 

2.  beslut om lov, 

3.  tekniska samråd och slutsamråd, 

4.  arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5.  upprättande av nybyggnadskartor, 

6.  framställning av arkivbeständiga handlingar,  

7.  kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket, och andra tids eller 
kostnadskrävande åtgärder Lag (2011:335) 

 
Timkostnad vid handläggning av ej fastställda kriterier exempelvis 
planläggning är timtaxa + moms. 
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Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av permanentbostäder,  
kontors- och industrilokaler. 

  
 

     Avgift 
       1 tim+BYA*0,025 tim 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av enkla* byggnader  
       Avgift 
       1 tim+BYA*0,018 tim  
        
 *Mindre komplementbyggnader, oisolerade förråd, fritidshus <80 m², garage, carport 
        

Bygglovsavgift nybyggnad och tillbyggnad av anläggningar mm  
        
 Typ    Antal  Avgift 
 Vindkraftverk    1-4 st  25 tim 
 Vindkraftverk    > 4 st  20 tim 
 Radio/telemast, torn + teknikbod 1 st  5 tim 
 Radio/telemast, torn + teknikbod >1 st  7 tim 
 Nät/pumpstation     4 tim 
 Anläggning* på land     3 tim + Yta*0,002 tim 
 Mindre anläggning, p-plats, materialupplag mm. <200 m² 2½ tim 
   
 *Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):   
 Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,  

 

Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana. 
Enkla anläggningar t ex motorbana och skjutbana, 50% reduktion av timavgiften. 
 
Anläggning i vatten      

     
 Typ Antal Yta Avgift 
 Brygga, såväl ponton som fast anlagd 1-9 båtar  Ej bygglovsplikt 
 Småbåtshamn   10-12 båtar <5000 m² 30 tim 
 Marina    >12 båtar >5000 m² 60 tim 
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Bygglovsavgift övrigt      
     Antal  Avgift 
 Balkong eller inglasning av balkong 1-4 st Oavsett storlek 2 tim 
 Balkong eller inglasning av balkong >5 st Oavsett storlek 4 tim 
 Skärmtak     15-30 m² 2 tim 
 Skärmtak     >30 m² 3 tim 
 Mindre fasadändring (omfärgning, byte av taktäckning) 1 tim 
 Större fasadändring (fönster, dörrar, takkupor, ändring av fasadmaterial)                                                                       2½ tim 
 Murar/plank vid enbostadshus  1 tim 
 Större murar/plank, bullerplank-stabilitet  4½ tim 
 Växthus, lusthus och liknande, oisolerat ≤ 50 m2 1½ tim 
 Solfångare större än 50 m² eller 50% av befintlig takyta  1½ tim 
 Frivilligt bygglov    Enl normalt bygglov 
 Mindre* skylt inom planområde <0.2 m² Ej bygglovsplikt 
 Skylt/vepa i samband med byggnationer (tillfällig). <15 m² Ej bygglovsplikt 
 Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (ej belyst). 0.2-15 m² 2 tim 
 Skylt/vepa med liten omgivningspåverkan (belyst). 0-15 m² 2½ tim 
 Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (ej belyst). >15 m² 3½ tim 
 Skylt/vepa med stor omgivningspåverkan (belyst). >15 m² 4 tim 

 
Marklov (schaktning eller fyllning >0.5 m) inkl. startbe-
sked.  1½ tim 

 Tält, oisolerade lagerhallar mm. 0-600 m² 2½ tim 
 Tält, oisolerade lagerhallar mm. >600 m² 4 tim 
 Bygglov för ändrad användning 1 tim+BYA*0,01tim 

*förutsatt att skylten sitter på en byggnad, på bottenplanet, ej skymmer viktiga detaljer, 
tjocklek på max 10 cm samt ej är belyst. Avser en skylt. 

        
Anmälan, tekniskt samråd mm    

     Vindkraftverk BYA<100 m² BYA>100 m² 
     Avgift Avgift Avgift 

 
Administration, inkl arkivering och re-
gistrering av kontrollansvarig ½ tim ½ tim ½ tim 

 
Startbesked, inkl tekniskt samråd 
och fastställande av kontrollplan 

18 tim/verk* 
12 tim/verk 

2½ tim 
 

4 tim 
 

 Startbesked vid enkla** byggnader eller rivning ½ tim  
 Rivning med krav på rivningsplan (inom planlagt område). 1½ tim 3 tim 
 Arbetsplatsbesök   1½ tim 1½ tim 1½ tim 
 Slutsamråd inkl slutbesked Ingår 1½ tim 2½ tim 

 
Slutbesked, avslut eller interim-
istiskt slutbesked Ingår 1 tim  

     
 Attefallshus, bostad <25m2  7 tim  
 Attefallshus <25m2  4 tim  
 Takkupa  2 tim  
 Tillbyggnad bostadshus <15m2  5 tim  
 *För ej lovpliktiga vindkraftverk 

**Nybyggnad av komplementbyggnad > 25 m2 < 40 m² inom planlagt område (garage, carport, förråd). 
*** Inklusive tekniskt samråd, ett platsbesök och fastställande av kontrollplan  
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Rivningslov (inom planlagt område).   
       Avgift 
       1 tim+BYA*0,01tim  
        

Underrättelse och expediering   
       Avgift 
 1-5 sakägare      1 tim 
 6-9 sakägare      1½ tim 
 >10 sakägare     2 tim 
 Kungörelse      Faktisk annonskostnad + 1 tim 
 Kung. av beslut i post & inrikes tidningar  Faktisk annonskostnad + ½ tim 
        

Justering av bygglovsavgifter   
       Avgift 
 Lokaliseringsprövning utanför planlagt område  1.25 x lovavgift 
 Prövning av liten avvikelse inom planlagt område 1.2 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov  0.5 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov förlängning  0.3 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov säsong  0.5 x lovavgift 
 Tidsbegränsat byggnadslov säsong förlängning 0.3 x lovavgift 
 Liten ändring av sökt byggnadslov innan påbörjande 0.1 x lovavgift 
 Förnyelse av lov = ny prövning  0.8 x lovavgift 
        

Planbesked, villkorsbesked, strandskyddsdispens  
       Avgift 
 Planbesked enkel åtgärd* Lag (2011:335)  10 tim 
 Planbesked medelstor åtgärd **Lag (2011:335) 15 tim 
 Planbesked stor åtgärd *** Lag (2011:335)  18 tim 
 Strandskyddsdispens Se taxans kap 4 miljöbalken, bilaga 1  
 Förhandsbesked  3½ tim 
 Ingripandebesked enl.11 kap. 7 §,   Timtid 
        
 * Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter 
eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en 
markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovan. 

 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. 
 3.Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande. 
  

 

** Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte 
uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd 
 

 *** Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt 

omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

 
 
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  
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Plankostnadsavtal      

 Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas 
åtagande i övrigt. 
 
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund 
av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. 
 
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut 
för berörd byggrätt inom det område som ändrats. 

 
 
 
 

 
 

Anmälan* (ej bygglovspliktiga åtgärder).   
       Avgift 
 Nyinstallation av eldstad med tillhörande rökrör 2 tim 
 Byte av eldstad eller rökrör   1 tim 
 Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationssystem 2½ tim 
 Mindre ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 2 tim 
 Större ändring av bärande konstruktion eller brandskyddet 5 tim 
 Stambyte flerbostadshus     4 tim 
 Rivning utanför planlagt område  1½ tim 
 
 * startbesked, kontrollplan och slutbesked ingår i avgift 
        

Övriga ärenden      
               Avgift 
 Anstånd       

 
Avslag på såväl byggnadslov, marklov eller för-
handsbesked 0.3 x debiterad taxa 

 Återkallande av ansökan     Handlagda moment debiteras 
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3. Livsmedelslagen  

Inledande bestämmelser 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Strömsunds kommuns kostnader för offentlig 
kontroll enligt EG:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, 
livsmedelslagen (2006:04), lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgif-
ter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
 
2 § 

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
2. registrering av anläggning 
3. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 
 
3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefo-
gat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsme-
dels-lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 
4 § 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
Miljö- och byggnämnden som är ansvarig för handläggning av den ansö-
kan, den anmälan eller den offentliga kontroll som medför avgiftsskyldig-
het. 
 
Timtaxa (timavgift) 

5 § 

För planerad offentlig kontroll enligt 11 § är den årliga avgiften 1 008 kro-
nor per timme kontrolltid som tilldelats enligt riskklassningen. För extra of-
fentlig kontroll enligt 16 § och handläggning av registreringsärenden är av-
giften 884 kronor per timme kontrolltid. Extra offentlig kontroll som utförs  
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, ny-
årsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
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Avgift för registrering 

6 § 

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
motsvarande en timmes handläggning. 
 
Årlig kontrollavgift och bemanningsavgift 

7 § 

För planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 
 
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden tillde-
lar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av an-
läggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag 
och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestäm-
ning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till 
nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för 
varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassi-
ficering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter”. Den 
årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av väg-
ledningens tabeller. 
 
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras 
med timtaxan. 
 
8 § 

För planerad offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kon-
trollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och 
byggnämnden fastställt för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med 
hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och kon-
sumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämn-
dens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Statens jordbruks-
verks gällande vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar 
och beräkning av kontrollavgifter om offentlig kontroll av foder och anima-
liska biprodukter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfaren-
hetsklass framgår av vägledningens tabell. Den årliga kontrollavgiften 
(timmar) multipliceras med timtaxan. 
 
9 § 

Om en tillämpning av 11 eller 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en 
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet 
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kon-
trolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontroll-
behov. 
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10 § 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i 
efterskott. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 
 
Om en anläggning placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas an-
nan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande ka-
lenderåret. 
 
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det att verksamheten vid anläggningen har upphört. 
 
11 § 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar an-
läggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
 
Avgift för extra offentlig kontroll 

12 § 

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går 
utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd arbets- 
och restid enligt timtaxan, samt för de faktiska kostnaderna för provtagning 
och analys av prover. 
 
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande 
efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna 
vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kost-
nader som den extra offentliga kontrollen medför.  
 
Höjning eller nedsättning av avgift 

13 § 

Om det finns särskilda skäl får Miljö- och byggnämnden i ett enskilt ärende 
besluta att avgift enligt denna taxa ska sättas ned eller efterskänkas. 
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Avgiftens erläggande m.m. 

14 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Strömsunds kommun ge-
nom dess miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i faktura. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § 

Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter 
framgår det att kommunal nämnden får förordna att dess beslut om avgift 
ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
16 § 

Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biproduk-
ter överklagas miljö- och byggnämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen. 
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4. Miljöbalken och strålskyddslagen 

1 §  Lagrum för taxa 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kapitel 1 § får kommunen ta ut avgift 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens ansvarsområde samt förord-
ningar och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken eller EG:s för-
ordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Kommunen bestämmer 
själv avgiftens storlek.  
 
Enligt strålskyddsförordningen (1988:293) 16a § får kommunen meddela fö-
reskrifter om avgift för sin tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen. 
 
2 §  Avgiftens storlek 

Avgiften räknas fram genom att handläggningstiden multipliceras med gäl-
lande timtaxa för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
Avgiften betalas som årlig avgift, avgift vid prövningstillfället eller ti-
mavgift. För stadigvarande miljöfarlig verksamhet som ej finns med i bilaga 
2 fastställs verksamhetens riskklass individuellt. 
 
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga 
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den verksamhet 
som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av 
de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 
 
För anläggningar med hälsoskyddstillsyn som är små eller omfattar flera 
verksamheter reduceras avgiften enligt tabell 4:3:1 eller 4:3:2 
 
Avgiftstyper 

3 §  Årlig avgift 

För verksamheter som ingår i avgiftsklass i bilaga 2 eller 3 ska en fast årlig 
tillsynsavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den tillsynstid miljö- och 
byggnämnden fastställer för anläggningen. Tillsynstiden bestäms genom en 
riskbedömning av anläggningen med hänsyn till typ av verksamhet, pro-
duktionens storlek och sårbarhet hos de människor och den miljö som verk-
samheten påverkar. Utgångspunkt för riskbedömningen är Sveriges kom-
muner och landstings ”Taxa utifrån risk- och resursbedömning, miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd”. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass 
och riskklass framgår av tabell 4:1. 
 
För branscher eller verksamheter som ej finns med i bilaga 2 eller 3 får 
miljö- och byggnämnden besluta om avgiftsklass i det enskilda fallet. Den 
årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tillsynstiden multipliceras med 
aktuell timtaxa. 
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Avgift ska betalas per kalenderår och av den som bedriver verksamheten 
den 1 januari det år avgiften avser.  
 
För tillfälliga miljöfarliga verksamheter där taxan i övrigt inte är tillämpbar 
kan timtid debiteras. 
 
4 §  Avgift vid prövning 

För prövning av verksamheter som ej ingår i riskklassningssystemet enligt 3 
§ ska en avgift betalas vid prövningstillfället. Avgiftens storlek anges i bi-
laga 1. För tillsyn av befintliga anläggningar i denna kategori debiteras ti-
mavgift. 
 
5 §  Timavgift 

Timavgift tas ut då tillsyn eller annat arbete lagts ned och ej går att införa i 
någon av de tidigare avgiftskategorierna. Timavgift tas ut för varje halv 
timme påbörjad handläggningstid. Med handläggningstid avses den sam-
manlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning 
av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspekt-
ioner och kontroller, restid, beredning i övrigt av ärendet, föredragning och 
beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och 
samma resetillfälle överstiger två timmar. För inspektioner, mätningar och 
andra kontroller som utförs vardagar mellan kl. 19.00 och 07.00, lördagar, 
söndagar eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Avgift enligt timtaxa ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva 
verksamheten eller vidta den åtgärd som föranleder avgiften. 
 
Timavgift: 884 kronor/timme 
 
6 §  Övriga kostnader 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för sakkunniga som har tillkallats av kommunen 
och för kungörelser i ärendet (enligt 19 kap 4 och 5 § miljöbalken). Sökan-
den är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap miljöbalken (kommunala 
skyddsområden för t.ex. naturvård, kulturvård, vattentäkt) eller förord-
ningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Utöver vad 
som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl. a. enligt 26 
kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap 2 
§ miljöbalken för rättegångskostnader. 
 
Vid avslag debiteras en ½ timmes avgift. 
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7 §  Förändring av avgift utifrån erfarenheter från tillsyn 

Krävs ytterligare tillsyn över en verksamhet än vad som har debiterats uti-
från taxebilaga 2 och 4:1 kan timavgift debiteras.  
 
Om en verksamhet bedöms ha ett tillsynsbehov som inte motsvarar den 
debiterade tillsynstiden kan miljö- och byggnämnden besluta att förflytta 
verksamheten till riskkolumn A eller B i tabell 4:1. 
 
Undantag 

8 §  Undantag från taxan 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

-  Tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig vara obefogat. 
-  Handläggning som föranleds av att kommunalt beslut enligt miljöbal-

ken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 
-  Ärenden vars totala handläggningstid understiger 30 minuter. 
 

Bilagor till kapitel 4 

 
Bilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn 
 
Bilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
 
Bilaga 3 Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
 
Bilaga 4 Inplacering i riskkolumn och fastställande av årlig tillsynstid 
 
 Tabell 4.1  Årlig tillsynstid 
 
 Tabell 4.2  Riskbedömning miljöfarlig verksamhet 
 
 Tabell 4.3  Riskbedömning hälsoskyddsverksamhet 
 
 Tabell 4.3.1 Reducering av avgift för skola och barnomsorg 
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5. Uppdragsverksamhet 

1 §  Uppdragsverksamhetens omfattning. 

Miljö- och byggnämnden kan utföra uppdrag åt enskilda, företag, andra 
myndigheter och åt andra avdelningar inom kommunförvaltningen under 
förutsättning att uppdraget inte leder till att myndighetsutövningen påver-
kas eller att jäv uppstår. 
 
Sådana uppdrag är jämställda med annat konsultarbete. Uppdragsgivare 
ska betala moms för sådana uppdrag. Kommunens möjlighet att bedriva af-
färsverksamhet regleras i kommunallagen. För sådant arbete debiteras, efter 
avtal med beställaren, timtid, timavgift 884 kronor/timme (exkl moms).  
 
2 §  Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Miljö- och byggnämnden kan på uppdrag utföra skisser, utveckla idéer och 
förslagsprogram m m som ska ligga till grund för detaljplaner och områ-
desbestämmelser. 
 
3 §  Kommunala kartor 

Kommunens kartmaterial är upphovsmässigt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet 
för visst ändamål. Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tid och till visst 
angivet ändamål. Avtal träffas i varje enskilt fall om ersättning och upplå-
telseform beroende på det angivna ändamålet av kartmaterialet. 
 
Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget 
för planavgiften när sådan avgift tas ut i samband med t.ex. bygganmälan. 
Begär någon däremot grundkarta av kommunen för att exempelvis upp-
rätta detaljplan på egen bekostnad eller för annat kommersiellt ändamål 
kan kommunen ta ut en avgift för digitala kartor. I avgiften ingår ej kostna-
der för kopiering, utplottning och maskintid. 
 
Digital primärkarta 1000 kr/ha (exkl moms) 

 
 

  



  BILAGA 1 1 (3) 

Bilaga 1. Avgifter för prövning och tillsyn 
 
(AVGIFT = HANDLÄGGNINGSTID X TIMAVGIFT) 
NATURVÅRD kapitel 7-8 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Strandskyddsdispens, beslut i miljö- och byggnämnden 6 tim 
Strandskyddsdispens, delegationsbeslut 4 tim 
Övriga ärenden enligt miljöbalken kapitel 7 Tim avg 
Prövning av skyddsområde för vattentäkt Tim avg 
Tillsyn  
Tillsyn av naturvård Tim avg 
 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD kapitel 9 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslut-
ning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 
3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 
4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 
personekvivalenter  
5. Inrättande av annan avloppsanordning  
6. Tillståndspliktig ändring av befintligt godkänt avlopp 
7. Inrättande av större gemensamhetsanläggning för mer än 24 perso-
nekvivalenter 

 
 
 

4 tim 
4 tim 
4 tim 

 
5 tim 
4 tim 
2 tim 

Tim avg 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med 
stöd av 39 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet.  
1. Nötkreatur, häst, get, får  
2. Pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller orm 

 
 
 

2½ tim 
1½ tim 

Anmälan  
Handläggning av anmälan av verksamhet som har beteckningen C Mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) 

 
Se bilaga 2, 4 

och  
6 kapitel 3 § 

Handläggning av anmälan avseende:  
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
3. Ändring av avloppsanordning som medför att belastningen minskar 
4. Ändring av avlopp som saknar tillstånd 

 
 

1½ tim 
 

1½ tim 
1 tim 
4 tim 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanlägg-
ning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet  

 
 

1 tim 
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Anmälan Avgift 
Handläggning av anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
 
 

1 tim 
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upp-
lagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 
 

1 tim 
Tillsyn  
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsobjekt som ingår i 
klassningssystemet och har fast årlig tillsynsavgift 

 
Se bilaga 2, 3 

och 4 
Övrig tillsyn (t.ex. provtagning) Timavgift 
 
VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR kapitel 10 miljöbalken 

Tillsyn Avgift 
Tillsyn Timavgift 
 
KEMISKA PRODUKTER kapitel 14 miljöbalken 

Prövning Avgift 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

 
3 tim 

Anmälan  
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

 
 

2 tim 
Tillsyn  
Tillsyn över följande anläggningar: 
1. Anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver 
anmälan enligt 28 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser 
2. Anläggningar som kräver tillsyn enligt 4 kapitel 1 § naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 
lagring av brandfarliga vätskor 
3. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller hantering av 
mer än 250 liter brandfarlig vätska som inte bedömts som betryggande 
enligt besiktningsprotokollet 

 
 

1 tim 
 
 

Timavgift 
 
 

Timavgift 
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer Timavgift 
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR kapitel 15 miljöbalken 
Prövning/Anmälan Avgift 
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd eller anmälan att själv åter-
vinna eller bortskaffa avfall på fastigheten eller på annat sätt enligt 15 
kapitel 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken och 45 § avfallsför-
ordningen (2011:927).  
Undantag från avgift gäller för anmälan om kompostering av matavfall i 
isolerad och skadedjurssäker behållare. 

 
 
 

1½ tim 

Tillsyn  
Tillsyn över transportörer av farligt avfall som kräver tillstånd enligt 36 
– 38 §§ avfallsförordningen (2011:927) 

 
Timavgift 

Tillsyn över transport av avfall Timavgift 
 
 
 
STRÅLSKYDDSLAGEN 
 
Anmälan Avgift 
Handläggning av anmälan om solarier enligt 10 § Strålsäkerhetsmyn-
dighetens föreskrifter (SSMFS 2013:5) om solarier och artificiella sol-
ningsanläggningar 

 
1½ tim 

Tillsyn  
Tillsyn enligt 30 § strålskyddslagen (1998:220) Timavgift 
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Bilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 
Följande förkortningar används i tabellen: 
MPF= Miljöprövningsförordning, KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå 
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning 
 
Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     JORDBRUK 
     Djurhållning m.m. 
2 kap  
3 § 

1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20-1 
1.20-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kyck-
lingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i 
färsk träck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ 
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 kap 1 eller 2 § MPF 
 
- mer än 200 men högst 400 djurenheter 
- mer än 100 men högst 200 djurenheter 

 1.2001-1 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 50 djurenheter 
men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

 1.2001-2 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 
men högst 50 djurenheter, dock inte inhägnad. 

     Odling 
2 kap  
4 § 

   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för uppodling av an-
nan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 1.3001-1 3 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 
kvadratmeter. 

 1.3001-2 2 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men 
högst 5000 kvadratmeter. 

 1.3001-3 1 U Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratme-
ter. 

     FISKODLING M.M. 
3 kap  
1 § 

5.10 
 
5.10-1 
5.10-2 
5.10-3 

 
 

6 
8 

10 

B Fiskodling eller övervintring av fisk där: 
 
- mer än 40 ton men högst 200 ton foder förbrukas per kalenderår. 
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår. 
- mer än 1 000 ton foder förbrukas per kalenderår. 

3 kap  
2 § 

5.20 3 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 kap 1 § MPF. 

 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår. 

     UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, 
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M 

    Berg, naturgrus och andra jordarter 
4 kap  
2 § 

10.11 7 B Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om 
verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan 
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat 
beslut om att täkten är avslutad. 

4 kap  
3 § 

10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.20-1 
10.20-2 
10.20-3 
10.20-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
5 
6 

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten inte 
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, 
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 
3. är tillståndspliktig enligt 4 kap 1 eller 2 § MPF 
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och be-
arbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad. 
 
- tillståndsgiven mängd < 10 000 ton 
- tillståndsgiven mängd 10 000 – 50 000 ton 
- tillståndsgiven mängd  50 000  200 000 ton 
- tillståndsgiven mängd > 200 000 ton 

 10.2001 5 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadrat-
meter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 
ton per kalenderår. 

 10.2002 1 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter 
per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per 
kalenderår. 

4 kap  
4 § 

10.30 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (to-
talt uttagen mängd). 

 10.3001-1 3 U Täkt för markinnehavarens husbehov mer än 5 000 ton men högst 10 000 
ton naturgrus (totalt uttagen mängd).  

 10.3001-2 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 5 000 ton naturgrus (totalt 
uttagen mängd). 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

4 kap  
5 § 

10.40 3 C Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 
3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller 
2. är tillståndspliktig enligt 4 kap 1 eller 2 § MPF 

 10.4001 1 U Täkt för markinnehavarens husbehov av 
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller 
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd). 

4 kap  
6 § 

10.50 4 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 10.5001-1 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under mer än 15, 
men högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 10.5001-2 1 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst femton 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

     LIVSMEDEL OCH FODER M.M. 
     Animaliska råvaror 
5 kap  
3 § 

15.30 4 C Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig  

 15.3001-1 2 U Slakteri för en produktion baserad på mer än 25 ton men högst 50 ton 
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap 1 eller 2 § MPF. 

 15.3001-2 1 U Slakteri för en produktion baserad på högst 25 ton slaktvikt per kalenderår, 
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 1 eller 2 § MPF.  

5 kap  
6 § 

15.50-2 10 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten 
inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5001-1 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av mer än 
200 ton men högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten 
inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5001-2 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 
200 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälnings-
pliktig enligt 5 kap 9 § MPF.  
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 15.5002-1 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
mer än 200 ton men högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksam-
heten inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

 15.5002-2 1 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av 
högst 200 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmäl-
ningspliktig enligt 5 kap 9 § MPF. 

5 kap  
8 § 

15.70 3 C Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehand-
ling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten 
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap 7 eller 9 § MPF. 

 15.7001 1 U Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för 
tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad 
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.  

5 kap  
9 § 

15.80-1 5 C Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta 
produkter per kalenderår. 

 15.80-2 3 C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta pro-
dukter per kalenderår. 

 15.8001 1 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. 
     Vegetabiliska råvaror 
5 kap  
11 § 

15.100-1 6 C Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

 15.10001-
1 

3 U Bageri som förbrukar mer än7,5 ton men högst 15 ton torrjäst eller mer än 
25 ton men högst 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

 15.10001-
2 

1 U Bageri som förbrukar högst 7,5 ton torrjäst eller 25 ton annan jäst per ka-
lenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 10 § MPF. 

5 kap  
14 § 

15.130 5 C Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § 
MPF. 

 15.13001 1 U Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter 
eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per 
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till 
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § 
MPF. 

5 kap  
20 § 

15.180-3 5 C Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 
kap 19 § MPF. 

 15.18001 1 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) 
för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalen-
derår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

5 kap  
32 § 

15.300-3 8 C Anläggning för framställning av mer än 1 000 men högst 15 000 ton livs-
medel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
1 

3 U Anläggning för framställning av mer än 500 ton men högst 1 000 ton livs-
medel, om verksamheten 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

 15.30002-
2 

1 U Anläggning för framställning av högst 500 ton livsmedel, om verksamhet-
en 
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningar-
na i 5 kap 1-31 §§ MPF, och 
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsrenings-
verk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap 1 § MPF. 

     TRÄVAROR 
8 kap  
1 § 

20.05 9 B Anläggning för behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel 
för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träpro-
dukter per kalenderår, om verksamheten inte endast består av behandling 
mot blånadssvamp. 

8 kap  
2 § 

20.10 
 
 
 
20.10-1 
20.10-2 

 
 
 
 

8 
7 

C Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och produkter med trä-
skyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 kap 1 § 
eller 19 kap 1 eller 2 § MPF. 
 
- mer än 500 m3 trä 
- högst 500 m3 trä 

 20.1001-1 3 U Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 250 kubikmeter men 
högst 500 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuum-
impregnering eller doppning. 

 20.1001-2 1 U Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 250 kubikmeter trä med 
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning. 

8 kap  
3 § 

20.20 
 
20.20-2 
20.20-3 

 
 

14 
11 

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av 
mer än 200 000  men högst 500 000 m³ per kalenderår  
mer än 70 000 men högst 200 000 m³ per kalenderår 

8 kap  
4 § 

20.30 
 
 
 
 
20.30-1 
20.30-2 

 
 
 
 
 

9 
7 

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubik-
meter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 
kap 3 § MPF. 
 
- produktion av mer än 30 000 m3 men högst 70 000 m3 per kalenderår  
- produktion av mer än 6 000 m3 men högst 30 000 m3 per kalenderår 

 20.3001-1 3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 3000 kubik-
meter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår. 

 20.3001-2 1 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 3 000 kubik-
meter per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

8 kap  
5 § 

20.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.40-1 
 
 
 
20.40-2 
 
 
 
20.40-3 
 
 
 
20.40-4 
 
 
 
20.40-5 
 
 
 
20.40-6 
 
 
 
20.40-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter 
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubik-
meter fast mått eller 
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. 
 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 m3 fast 
mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 m3 men 
högst 100 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 fast mått per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 m3 löst 
mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 m3 men 
högst 150 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
-framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 m3 men 
högst 20 000 m3 löst mått råvara per kalenderår. 
- framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränslepro-
dukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pel-
lets eller briketter, baserad på mer än 5 000 m3 råvara per kalenderår. 

 20.4001 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår. 

 20.4002 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. 

 20.4003 1 U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

8 kap  
8 § 

20.70  
 
 
 
 
 
 
20.70-1 
 
 
 
20.70-2 
 
 
 
20.70-3 

 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

7 

B Anläggning för lagring av 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
8 kap 10 § MPF. 
 
- 1. mer än 200 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på 
land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 100 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vat-
ten.  
- 1. mer än 80 000 men högst 200 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 40 000 men högst 100 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten.  
- 1. mer än 20 000 men högst 80 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 
  2. mer än 10 000 men högst 40 000 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 8 kap 10 § MPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8 kap  
9 § 

20.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.80-1 
 
20.80-2 
 
20.80-3 
 
20.80-4 
 
20.80-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

7 
 

5 
 

7 
 

5 

C Anläggning för lagring av 
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-
ringen sker på land utan vattenbegjutning, 
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lag-
ringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig en-
ligt 8 §, eller 
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, 
om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 kap 8 § MPF. 
 
- mer än 2 000 m3 timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker 
på land utan vattenbegjutning. 
- mer än 10 000 m3 timmer men högst 20 000 m3 fast mått under bark (m3 
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning. 
- mer än 500 m3 timmer men högst 10 000 m3 fast mått under bark (m3 fub), 
om lagringen sker på land med vattenbegjutning. 
- mer än 5 000 m3 men högst 10 000 m3 timmer fast mått under bark (m3 
fub) i vatten. 
- mer än 500 m3 men högst 5 000 m3 timmer fast mått under bark (m3 fub) i 
vatten. 

 20.8001 1 U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten. 

8 kap  
10 § 

20.90 1 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 

 20.9001 1 U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar 
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller 
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     GUMMI- OCH PLASTVAROR 
13 kap  
1 § 

25.10-2 12 B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummib-
landning per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 2 § MPF. 

13 kap  
2 § 

25.11 
 
 
 
 
 
25.11-1 
 
25.11-2 
 
25.11-3 
 
25.11-4 

 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 
 

4 

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 13 kap 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 § MPF. 
 
- produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad 
gummiblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gum-
miblandning per kalenderår. 
- produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummi-
blandning per kalenderår. 

 25.1101 1 U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktion-
en baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

13 kap  
6 § 

25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.50-1 
 
 
25.50-2 
 
 
25.50-3 
 
 
20.50-4 
 
20.50-5 
 
 
20.50-6 
 
20.50-7 
 
20.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

9 
 

7 
 
 

5 
 

4 
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C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 § MPF. 
 
-mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast me-
kanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast 
förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfat-
tar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast föru-
tom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning. 
- mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare 
polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
- mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfat-
tar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast. 
- på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte om-
fattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med 
plast. 
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 25.5001 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning. 

 25.5002 1 U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per ka-
lenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast. 

     ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
     Glas, glasvaror och keramiska produkter 
14 kap 
6 § 

   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för anläggning för att 
genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalen-
derår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

 26.5101-1 3 U Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 25 ton men högst 50 
ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tung-
metaller används. 

 26.5101-2 1 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 25 ton keramiska pro-
dukter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används. 

14 kap  
7 § 

26.60 9 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 kap 5 eller 6 
§ MPF. 

 26.6001-1 2 U Anläggning för tillverkning av mer än 50 ton men högst 100 ton keramiska 
produkter per kalenderår. 

 26.6001-2 1 U Anläggning för tillverkning av högst 50 ton keramiska produkter per ka-
lenderår. 

     Cement, betong, kalk, krita och gips 
14 kap 11 
§ 

26.110 6 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 26.11001-
1 

3 U Anläggning för tillverkning av mer än 250 ton men högst 500 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 26.11001-
2 

1 U Anläggning för tillverkning av högst 250 ton 
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

14 kap  
16 § 

26.150 
 
 
 
 
 
 
26.150-1 
 
26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

7 

C  
 
 
 
 
 

Asfaltverk eller oljegrusverk 
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller 
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmel-
ser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 
 
- Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 
- Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 

 26.15001 1 U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detalj-
plan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M. 
     Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m. 
16 kap  
7 § 

28.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.70-1 
28.70-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
4 

C Anläggning för 
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §, 
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §, 
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksam-
heten ger upphov till avloppsvatten, 
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår, 
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller 
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till mer än 500 kilogram per kalenderår. 
 
- anläggning, som omfattas av flera än två punkter ovan   
- anläggning, som omfattas av högst två punkter ovan 

16 kap  
8 § 

28.71 3 C Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamhet-
en inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 7 § MPF. 

 28.7101 1 U Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta. 
16 kap  
9 § 

28.80 9 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap 1, 2 eller 4 § MPF. 

16 kap  
10 § 

28.90 7 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap 
9 § eller 19 kap 1, 2 eller 4 § 

     METALLBEARBETNING M.M. 
18 kap  
8 § 

34.80-3 4 C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är till-
stånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 18 kap 1-
10 §§ MPF 
Med total tankvolym avses detsamma som i 18 kap 7 § MPF andra stycket. 

 34.8001 1 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbet-
ningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 
eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbet-
ningsmaskin. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
19 kap  
2 § 

39.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.20-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

B Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
1. med mer än 25 ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja, 
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska pro-
dukter, eller 
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim 
eller andra beläggningspreparat. 
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. 
 
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 25 ton men högst 50 
ton per kalenderår i 
a) rulloffset med heatsetfärg, 
b) djuptryck av publikationer, 
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller 
lackering, 
d) ytrengöring, 
e) fordonslackering, 
f) bandlackering, 
g) beläggning av lindningstråd, 
h) beläggning av träytor, 
i) träimpregnering, 
j) läderbeläggning, 
k) skotillverkning, 
l) laminering av trä eller plast, 
m) limbeläggning, 
n) annan beläggning, 
o) omvandling av gummi, eller 
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av 
vegetabilisk olja. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

19 kap  
3 § 

39.30 5 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av ke-
miska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga 
genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap 1 § MPF andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 19 kap 1 eller 2 § MPF. 

 39.3001-1 3 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. mer än 7,5 ton men högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexo-
grafi, screentryck, laminering eller lackering, 
3. mer än 0,5 ton men högst än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet 
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har 
meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge can-
cer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", 
"kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. mer än 1 ton men högst 2 ton i annan ytrengöring, 
5. mer än 250 kilogram men högst 500 kilogram i fordonslackering, 
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i beläggning av träytor, 
8. mer än 0,5 kilogram men högst 1 kilogram i kemtvätt, 
9. mer än 5 ton men högst 10 ton i läderbeläggning, 
10. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i skotillverkning, 
11. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i limbeläggning, 
13. mer än 2,5 ton men högst 5 ton i annan beläggning, 
14. mer än 7,5 ton men högst 15 ton i omvandling av gummi, eller 
15. mer än 5 ton men högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-
maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 39.3001-2 1 U Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
1. högst 7,5 ton i rulloffset med heatsetfärg, 
2. högst 7,5 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, 
laminering eller lackering, 
3. högst än 0,5 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon ke-
misk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av 
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassifice-
rad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga 
genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-
plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador", 
4. högst 1 ton i annan ytrengöring, 
5. högst 250 kilogram i fordonslackering, 
6. högst 2,5 ton i beläggning av lindningstråd, 
7. högst 7,5 ton i beläggning av träytor, 
8. högst 0,5 kilogram i kemtvätt, 
9. högst 5 ton i läderbeläggning, 
10. högst 2,5 ton i skotillverkning, 
11. högst 2,5 ton i laminering av trä eller plast, 
12. högst 2,5 ton i limbeläggning, 
13. högst 2,5 ton i annan beläggning, 
14. högst 7,5 ton i omvandling av gummi, eller 
15. högst 5 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller 
raffinering av vegetabilisk olja. 
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enligt 39.30. 

     GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
21 kap   
8 § 

40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.60-1 
 
40.60-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja 
eller bränslegas, eller 
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja 
eller bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott, eller 
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 
9 §. 
 
- total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om 
också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
- total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, 
om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     Vindkraft 
21 kap  
10 § 

40.90 4 B Verksamhet med: 
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbör-
jas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 

Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

21 kap  
11 § 

40.95 3 B Verksamhet med: 
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraft-
verk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med 
de andra vindkraftverken påbörjades. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 21 kap 9 § MPF. 
 
Därutöver en avgiftsklass per 10 vindkraftverk (AK 4 vid 1-9 vkv, AK 5 vid 
10-19 vkv, osv) 

21 kap  
12 § 

40.100 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.100-1 
40.100-2 
40.100-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3 
2 

C Verksamhet med: 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraft-
verket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 2 kap 10 eller 11 § MPF. 
 
- 7 eller fler vindkraftverk 
- 4 – 6 vindkraftverk 
- 1 – 3 vindkraftverk 

 40.10001 1 U Övriga vindkraftsanläggningar. 
     VATTENFÖRSÖRJNING 
 41.9002 4 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 per-

soner, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 per-
soner 

 41.9003-1 2 U Vattenverk för mer än 2 500 men högst 5 000 personer 
 41.9003-2 1 U Vattenverk för högst 2 500 personer  
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING 
23 kap  
1 § 

50.10 4 C Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 50.1001-1 2 U Anläggning för tvättning av 
1.mer än 2 500 men färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalen-
derår, 
2. mer än 50 men färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalen-
derår, 
3. mer än 250 men färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalen-
derår, eller 
4. mer än 500 men färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon 
per kalenderår. 

 50.1001-2 1 U Anläggning för tvättning av 
1. färre än eller lika med 2 500 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 50 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 250 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. färre än eller lika med 500 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

23 kap  
2 § 

50.20 
 
 
 
 
 
50.20-1 
50.20-2 

 
 
 
 
 
 

4 
3 

C Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § MPF. 
 
- mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle. 
- mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motor-
bränsle. 

 50.2001 1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter fly-
tande motorbränsle. 

 50.2003 2 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter 
 50.2004 1 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 
     INFRASTRUKTUR 
24 kap   
5 § 

63.50 4 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalen-
derår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 

 63.5001 1 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalen-
derår äger rum. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är 
tillståndspliktig enligt 24 kap 3 eller 4 § MPF. 

    LABORATORIER 
 73.1001 1 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 

2 500 kvadratmeter. 
Behövs denna punkt små med timtid, följer inte de vanliga resonemangen 
om timtid ändå? 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
27 kap  
1 § 

85.10 9 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser. 

 85.1001-1 6 U Sjukhus med mer än 100 men högst 200 vårdplatser. 

 85.1001-2 1 U Sjukhus med högst 100 vårdplatser. 

27 kap 
2 § 

85.20 5 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som steriliseringsmedel. 

     RENING AV AVLOPPSVATTEN 
28 kap  
1 § 

 
 
 
 
90.10-3 

 
 
 
 

12 

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer 
eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsva-
rar mer än 2 000 personekvivalenter. 
 
- fler än 2 000personer eller personekvivalenter men högst 20 000 personer 
eller personekvivalenter 

28 kap  
2 § 

 
 
 
 
90.20-1 
90.20-2 

 
 
 
 

8 
7 

C Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 perso-
nekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § 
MPF. 
 
- dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter 
- dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 per-
sonekvivalenter 

 90.2001 5 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 perso-
nekvivalenter men högst 200 personekvivalenter. 

 90.2002 3 U Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 perso-
nekvivalenter men högst 100 personekvivalenter. 

     AVFALL 
     Mellanlagring 
29 kap  
1 § 

90.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.30-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anlägg-
ningsändamål, eller 
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är tillståndspliktig     
enligt 1. 
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre 
tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller be-
handlas. 
 
- 1. mer än 10 000 men högst 50 000 ton avfall som inte är avsett för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 30 000 men högst 150 000 ton avfall om anläggningen inte är 
tillståndspliktig enligt 1. 

29 kap  
2 § 

90.40 6 C Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bort-
skaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 1 § MPF. 

 90.4001 1 U Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den to-
tala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

29 kap  
4 § 

90.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90.50-2 
 
 
 
 
 
90.50-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

6 

B Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid 
något tillfälle uppgår till 
1. mer än 5 ton oljeavfall, 
2. mer än 30 ton blybatterier, 
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 3 § MPF. 
 
- om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,  
2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,  
3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.             
- om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till  
1. mer än 5 men högst 25 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 men högst 150 ton blybatterier,  
3. mer än 100 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 men högst 150 ton impregnerat trä, eller  
5. mer än 1 men högst 5 ton annat farligt avfall.                                                     

29 kap  
5 § 

90.60 3 C Anläggning för mellanlagring av farligt avfall 
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte 
uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller 
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till 
a. mer än 5 ton oljeavfall, 
b. mer än 30 ton blybatterier, 
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter, 
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
e. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan 
det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller 
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte 
vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska pro-
dukter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, 
eller 
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 3 § MPF. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

     Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m. 
29 kap  
6 § 

90.70 
 
 
 
 
90.70-2 

 
 
 
 
 

10 

B Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 
ton per kalenderår 

29 kap  
7 § 

90.80 6 C Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalen-
derår. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 29 kap 6 § MPF. 

 90.8001-1 2 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalen-
derår.  

 90.8001-2 1 U Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hante-
rade avfallsmängden är högst 500 ton per kalenderår.  

29 kap   
10 § 

90.110 
 
 
 
90.110-1 
 
90.110-2 

 
 
 
 

8 
 

7 

C Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt 29 kap 9, 30, 31, 32 eller 50 § MPF. 
 
- den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton 
avfall per kalenderår 
- den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår 

29 kap 
11 § 

90.119 
 
 
 
90.119-2 

 
 
 
 

8 

B Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, de-
montering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motor-
drivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 
 
- den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår. 

29 kap 
12 § 

90.120 6 C Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, de-
montering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar 
som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). 

     Användning för anläggningsändamål 
29 kap 
14 § 

90.140 1 C Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa. 

     Biologisk behandling 
29 kap 
16 § 

90.160 
 
 
 
 
 
 
 
90.160-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

B Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden 
avfall är större än 500 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15, 30, 49 eller 50 § 
MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 500 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 
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Lagrum 
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 90.16001-
1 

2 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är mer än 250 ton men högst 500 ton per ka-
lenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15 eller 30 § MPF. 

 90.16001-
2 

1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 
den tillförda mängden avfall är högst 250 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte 
1. park- och trädgårdsavfall, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap 15 eller 30 § MPF. 

29 kap 
17 § 

90.170 
 
 
 
 
 
 
 
90.170-1 
 
90.170-2 
 
90.170-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

C Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
29 kap 15, 16, 49 eller 50 § MPF. 
 
- den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per 
kalenderår. 

 90.17001 1 U Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om 
den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalen-
derår. 

     Uppläggning 
29 kap 
33 § 

90.270 7 B Uppläggning av muddermassa 
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 
2. i större mängd än 1 000 ton. 

29 kap  
34 § 

90.280 3 C Uppläggning av 
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten-
område eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet. 

     Deponering 
29 kap 
36 § 

90.300 
 
 
 
 
 
 
90.300-3 

 
 
 
 
 
 
 

8 

B Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om  
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, eller 
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen är större än 
25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap 35 eller 41 § MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår 
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29 kap  
37 § 

90.310 
 
 
 
 
90.310-1 
90.310-2 
 
90.310-3 

 
 
 
 
 

12 
9 
 

7 

B Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt av-
fall, om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap 35, 36 eller 41 § 
MPF. 
 
- den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per 
kalenderår 
- den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår 

     Annan återvinning eller bortskaffande 
29 kap 
44 § 

90.370 7 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av upp-
grävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om 
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och 
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap 36, 37, 38, 39, eller 40 
§ MPF 

29 kap 
45 § 

90.375 7 C Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer 
vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningsti-
den är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om 
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton. 

29 kap 
47 § 

90.390 4 C Anläggning för behandling av farligt avfall, om 
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning. 

29 kap  
52 § 

 
 
 
 
 
 
 
90.420-1 
 
90.420-2 
 
90.420-3 
 
90.420-4 
 
90.420-5 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

14 
 

10 
 

8 
 

7 

B Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per 
kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt någon av 29 kap 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§ 
MPF. 
 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 20 000 men högst 
100 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 10 000 men högst 
20 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 2 500 men högst 
10 000 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 1 000 men högst 
2 500 ton per kalenderår. 
- den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 men högst 1 
000 ton per kalenderår. 

29 kap  
53 § 

90.430 3 C Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, 
om verksamheten 
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 29 kap 1, 2, 6–10, 
13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§ MPF. 

     SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M. 
30 kap 
2 § 

92.20 
 
 
 
92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 

5 
4 
2 

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för 
mer än 5 000 skott per kalenderår. 
 
- mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- mer än 20 000 skott men 100 000 skott per kalenderår. 
- mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 
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Lagrum 
i MPF KK AK PN Beskrivning 

 92.2001 1 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 
000 skott per kalenderår. 

30 kap  
3 § 

92.30 
 
92.30-1 
92.30-2 

3 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon 
 
- vid organiserad verksamhet  
- enbart för privat bruk 

 92.10001 6 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 
 92.10002 4 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål 
 92.10003 2 U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål 
     TEXTILTVÄTTERIER 
31 kap 
1 § 

93.10 5 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 28 kap 1 § MPF, eller 
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som 
är tillståndspliktigt enligt 19 kap 3 § MPF 

 93.1001-1 3 U Tvätteri för mer än 1 ton men högst 2 ton tvättgods per dygn. 
 93.1001-2 1 U Tvätteri för högst 1 ton tvättgods per dygn. 
     ÖVRIGA VERKSAMHETER 
     Lackering m.m. 
 100.1001 6 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 

kalenderår 
 100.1002 3 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 

högst 10 ton pulver per kalenderår 
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Bilaga 3. Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

 
Klass-
nings-

kod 

Av-
gifts-
klass Prövningsnivå Beskrivning 

H1 3 Anmälningsplikt Förskola och öppen förskola* 
H2 1 Anmälningsplikt Förskoleklass* 
H3 1 Anmälningsplikt Fritidshem och öppen fritidsverksamhet* 
H4 4 Anmälningsplikt Grundskola*, särskola, specialskola, same-

skola, fristående skola och gymnasieskola < 
50 elever 

H5 5 Anmälningsplikt Gymnasieskola 
H6 4 Anmälningsplikt Riksinternatskola, folkhögskola 
H7 4 Anmälningsplikt Resurscenter 
H8 3 Anmälningsplikt Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten 

eller som annars används av många männi-
skor 

H9 3 Anmälningsplikt Tatuering, akupunktur 
H10 2 Anmälningsplikt Medicinsk fotvård 

H11-1 2 Övriga Särskilt boende eller gruppboende enligt LSS 
eller SOL 

H11-2 2 Övriga Hem för vård och behandling (HVB-hem) 
H11-3 1 Övriga Övriga lokaler för vård eller annat omhän-

dertagande 
H12 1 Övriga Samlingslokaler, universitet och högskolor 
H13 1 Övriga Massage, kroppsvård, kiropraktor, naprapat, 

sjukgymnastik, zonterapi, fotvård etc. 
H14 1 Övriga Solarium 
H15 1 Övriga Frisersalong 
H16 1 Övriga Skönhetssalong 
H17 1 Övriga Hudvård 
H18 1 Övriga Idrottsanläggning 
H19 1 Övriga Camping/stuganläggning 
H20 1 Övriga Strandbad 
H21 1 Övriga Hotell 
H22 1 Övriga Pensionat och liknande 
H23 1 Övriga Lokaler för förvaring av djur 

 
* Skola och förskola som ingår i samma rektorsområde räknas som en verksamhet 
med den känsligaste målgruppen (normalt förskola) som huvudverksamhet. Övriga 
verksamheter inom rektorsområdet ger vardera en riskpoäng enligt tabell 4:3. 
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Bilaga 4. Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid 

 
Årlig tillsynstid 
Verksamheten placeras in i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Därefter placeras 
den i en riskkolumn i tabell 4.1, efter en riskbedömning. Den årliga tillsynstiden för 
varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En resursbe-
dömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa 
eventuella förflyttningar i riskkolumnerna. 
 
Riskbedömning 
Verksamheten placeras inledningsvis i avgiftsklassens riskkolumn 0 i tabell 4.1. Se-
dan görs en riskbedömning med hjälp av tabell 4.2 eller 4.3. Varje uppgift i riskbe-
dömningen genererar poäng. Verksamheten placeras i rätt kolumn i tabell 4.1 genom 
att det antal poäng som verksamheten erhållit i riskbedömningen motsvarar antalet 
kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. Om en verksamhet 
får fler än 6 poäng vid riskbedömningen, placeras den i kolumn 6.  
 
Bedriver en verksamhetsutövare verksamhet inom fler än en avgiftsklass och dessa 
har ett samband med varandra samordnas tillsynsavgiften. Verksamhetsutövaren 
ska betala full avgift för den avgiftsklass som ger den högsta avgiften. Ett tillägg görs 
sedan på 25 procent av summan från övriga avgiftsklasser.  
 
Resursbedömning 
Resursbedömningen ger underlag för ställningstagande till eventuellt tillkommande 
avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en 
eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan ko-
lumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen pla-
cerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för 
detta ändamål. 
 
En resursbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de 
flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i resursbedömningen 
uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av 
verksamheten. 



 BILAGA 4 2 (5) 

Tabell 4.1 Årlig tillsynstid 
 

  
 Avgifts- 

Riskkolumner 

klass A B 0 1 2 3 4 5 6 
1 T1 T T T 2 3 4 5 6 
2 T T 2 3 4 5 6 7 8 

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18 
7 9 10 12 14 15 16 17 20 25 

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30 

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40 
10 18 20 24 27 30 32 35 39 45 

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55 
12 24 26 32 36 40 42 46 52 60 

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70 
14 30 33 40 45 50 53 58 65 75 

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85 

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90 
17 39 43 52 59 65 69 75 85 100 

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105 
19 45 50 60 68 75 79 86 98 115 

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120 

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130 
22 54 59 72 81 90 95 104 117 135 

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145 
24 60 66 80 90 100 106 115 130 150 

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165 
26 72 79 96 108 120 127 138 156 180 

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195 

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210 
29 96 106 128 144 160 169 184 208 240 

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270 
31 120 132 160 180 200 211 230 260 300 

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340 

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375 

 
1 T= Timavgift 
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Tabell 4.2 Riskbedömning miljöfarlig verksamhet 
 
Faktor och bedömningsgrund Poäng 
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.  
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1 
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler 
eller inom vattenskyddsområde (enligt Boverkets allmänna 
råd ”Bättre plats för arbete”) 

1 

c) Påverkar miljökvalitetsnorm 1 
2. Kemiska produkter  
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller priorite-
rade riskminskningsämnen 

1 

3. Tilläggspoäng  
Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1 
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Tabell 4.3 Riskbedömning hälsoskyddsverksamhet 
 

Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
Alla typer av skolor och under-
visningslokaler 

Skola, undervisningslokal > 400 
elever 

1 

Alla typer av skolor och under-
visningslokaler samt förskolor 

Verksamhet som utgör biverk-
samhet inom rektorsområde 

1 

Alla typer av skolor och under-
visningslokaler, förskolor samt 
vård/boende i omsorg 

Nära bulleralstrande kommuni-
kationsanläggning, industri, eller 
liknande 

1 

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och 
ämnen som innehåller kemikalier 
vilka kan tas upp genom inand-
ning eller hudkontakt och då är 
skadliga för människors hälsa 

1 

Alla typer av verksamheter Enskilt vatten1 1 
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, 

spa o.dyl. 
1 

Alla typer av verksamheter Högtempererad bassäng 1 
Alla typer av verksamheter Äventyrsbad 1 
Alla typer av verksamheter Babysim 1 
Alla typer av verksamheter Uteservering2 1 
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet i 

annan lokal 
1 

Camping, stugbyar, strandbad 
o.dyl. 

Användning av torrtoalett 1 

Camping samt stugbyar > 50 campingenheter eller stu-
gor/lägenheter 

1 

Förskolor/fritids Förskolor/fritids > 5 avdelningar 1 
Hotell etc. Hotell etc. > 50 bäddar 1 
Idrottsanläggning Idrottsanläggning > 3 salar 1 
Musiktillställningar, konserter, 
gym, biografsalonger o. dyl. 

Hög musik 1 

Solarium Solarium > 5 bäddar 1 
Solarium Obemannat 1 
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1 
Vård/boende i omsorg Vård/boende i omsorg > 20 bo-

ende 
1 

Forts.  Forts.  
  

1 Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig. 
2 Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, 
musiktillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m. 
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Verksamhetsdel eller liknande Kriterier Poäng 
Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

> 4 utövare av hygienisk verk-
samhet 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Verksamhet som bedrivs i bostad 
eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i 
bostad  

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Nagelvård, nagelskulpturering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Silikoninjicering 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Diatermi 1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Återanvändning av stickande och 
skärande verktyg 

1 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het 

Yrkesmässig hygienisk verksam-
het som extra verksamhet 

1 per 
del 

 
 
 
Tabell 4.3.1 Reducering av avgift för skola och barnomsorg 

KK AK Storleksklass Tillämpning 
  Förskola och öppen förskola ej i rektorsområde 

H1 2 1 Avd. med ≥ 10 barn 50 % reducering 
H1 2 1 Avd. med < 10 barn Timavgift 
Förskoleklass Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ej i rektorsområde 

H1 + H2 + H3  1 Avd. med < 10 barn Timavgift 
Grundskola, fristående skola m.m.  

H4 4 1 klass 50 % reducering 
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1. Bakgrund 

På många platser i kommunen finns förfallna byggnader och nedskrä-
pade eller ovårdade tomter. Under fram för allt vår och sommar kom-
mer det ofta reaktioner från allmänheten, som anser att detta är ett för-
fall av bygden. 
 
Upplevelse av förfall och nedskräpning skiljer sig från person till per-
son. Det är en fråga om hänsyn till närboende och i förlängningen till 
kommunens allmänna tillstånd. Nedskräpning och förfall har en nega-
tiv inverkan på hur människor mår. Dessutom kan en fastighet i förfall 
utgöra en olycksrisk för människor och/eller djur. Det bör finnas en 
lägsta tillåtna nivå som markerar gränsen för vad som (ur allmän syn-
punkt) är acceptabelt när det gäller den här typen av problem.  

 
2. Syfte 

Riktlinjens syfte är att stärka miljö- och byggnämndens möjlighet att 
besluta om åtgärder gällande förfallna byggnader samt nedskräpade el-
ler på annat sätt undermåligt skötta tomter och/eller byggnader. 
 
Riktlinjen ska utgöra ett dokument för miljö- och byggavdelningens 
tjänstemän att arbeta mot i ärenden som berör ovårdade tomter och för-
fallna byggnader.  
 
Riktlinjen ska även underlätta avgörandet om vilka åtgärder som bör 
vidtas beroende på graden av förfall.
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3. Lagrum 

Miljö- och byggnämnden har enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvar 
för tillsyn av byggnadsverk och tomter. Det är fastighetsägaren som ska 
se till att byggnaden inte förfaller, även om han/hon inte bor på adres-
sen själv. 
 
Plan- och bygglagen 8 kap. beskriver de krav som ställs på byggnads-
verk, byggprodukter, tomter och allmänna platser. 
 
I 14 § står: ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas 
så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i hu-
vudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras. 
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2 -4, 6 eller 8, 
ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål”. 
 
I 15 § står: ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och 
för trafiken inte uppkommer. 
Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kra-
ven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller 
sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska under-
hållas så att risken för olycksfall begränsas. 
Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att 
befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att upp-
fylla kraven i första stycket”. 
 
I kapitel 11 beskrivs tillsyn, tillträde, ingripande och påföljder. 
 
I 19 § står: ” Om byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontroll-
ansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en 
åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller förskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnämnden förelägga 
denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande)”. 
 
I 21 § står: ”Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfatt-
ning och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga 
ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande)”.  
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I 37 § står: ” Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller 
ett beslut om förbud enligt 25, 30,31 ,32, 32a eller 33 § får förenas med vite.  
Vite får inte omvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av 
mark- och miljödomstolen. Lag (2014:900)”. 
 
I 40 § står: ”Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 
21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 33 § ska genast skicka sitt beslut till in-
skrivningsmyndigheten”. 
 
Förorenade tomter behandlas i Miljöbalkens 10:e kapitel: 
”Är fastigheten förorenad av olja, metaller eller andra hälso- och/eller miljöfar-
liga ämnen skall ärendet handläggas enligt miljöbalken, kap. 10. Krav på åt-
gärder enligt miljöbalken, kap. 10 kan ställas oavsett om fastigheten bedöms 
ovårdad eller inte.” 
 
Nedskräpning behandlas i Miljöbalken 15 kap 30 §. ”Ingen får skräpa ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”. 
 
Delgivningslagen 
Lagen om utdömande av vite 

 
4. Definition 

FÖRFALLNA BYGGNADER 
 

En definition av förfall kan vara då en byggnad eller del av byggnad på 
grund av skada tekniskt inte längre kan fungera såsom den är avsedd 
att fungera. Då en bärande del av byggnaden tappar sin funktion kan 
den vara en fara för t.ex. lekande barn och djur. I plan- och bygglagen 
(8 kap. 4 §) står vilka tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha. 
 
Eftersatt underhåll av ytskikt, målning, puts och trasiga takpannor eller 
krossade fönster är också en början till förfall av byggnaden.  

 
OVÅRDADE TOMTER och NEDSKRÄPADE TOMTER 
 
En definition av ovårdade tomter är där gräset inte klippts på mycket 
länge och där sly, buskar eller mindre träd börja växa vilt och detta för-
fular området. 
 
En tomt bedöms som nedskräpad då en samling föremål i skiftande 
material och standard finns utspridda över tomtmarken. Är tomten 
fylld med saker som till exempel gamla bilar, skrot och gammalt bygg-
nadsmaterial kan den betraktas som ovårdad. 
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Gemensamt för dessa typer av tomter är att störningen upplevs som 
större inom tätbebyggda områden. 

 
5. Åtgärder, prioritering 

FÖRFALLNA BYGGNADER 
 
Miljö- och byggnämnden bör ingripa med lämpliga åtgärder då fara för 
människor, lekande barn eller djur föreligger, oavsett om fastigheten är 
belägen inom eller utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Då byggnaden är belägen inom detaljplan eller sammanhållen bebyg-
gelse bör nämnden även uppmärksamma ärendet när underhållet är 
avsevärt eftersatt. 
 
OVÅRDADE TOMTER OCH NEDSKRÄPANDE TOMTER 
 
I ärenden rörande nedskräpande och/ eller ovårdade tomter är det 
lämpligt att miljö- och byggnämnden upplyser ägaren om gällande lag-
stiftning, nämndens målsättning, samt ge råd om lämpliga åtgärder för 
att återställa tomten till ett vårdat skick. 
 
Då nedskräpande och/ eller ovårdade tomter belägna inom detaljplan 
eller sammanhållen bebyggelse många gånger stör omgivningen mer 
än motsvarande tomter på landsbyggden, bör miljö- och byggnämnden 
anpassa åtgärderna som vidtas beroende på tomtens belägenhet. En 
avvägning ska göras från fall till fall. 

 
6. Handläggning 

1. Inkomna klagomål registreras vid myndigheten. Kolla om det 
finns något pågående ärende. Handläggningen av klagomålsä-
renden påbörjas enligt prioriteringar i tillsynsplanen. 

2. Undersök kartor, detaljplaner, Google Earth, arkivritningar. Vad 
har hänt på fastigheten tidigare. Vad säger detaljplanen? Vad syns 
i Google Earth? 

3. Skicka brev till fastighetsägaren för att informera om att vi fått in 
ett klagomål och be dem kontakta dig till ett visst datum. Skicka 
med vad som definieras som förfallen byggnad/ ovårdad tomt. 

4. Genomför inspektion, anteckna och fotografera. Skriv en 
inspektionsrapport. 

5. Ta ställning till om tomten anses ovårdad/ byggnad förfallen. Om 
det inte är ovårdat/ förfallet avsluta ärende. Skicka brev till fas-
tighetsägaren för kännedom (även till initierande om den inte är 
anonym). Om det är ovårdat/ förfallet skicka brev med uppma-
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ning om att komma in med en åtgärdsplan till ett visst datum. In-
formera om vad som sker härnäst om ingen åtgärdsplan kommer 
in. 

6. Genomför ny inspektion, anteckna eller ev. skriv en inspektions-
rapport om vad som gjorts och inte. Ta ev. nya bilder. Ta ställning 
till om det fortfarande är ovårdat/ förfallet. 

7. Förbered tjänsteskrivelse till nämnden. I tjänstskrivelsen ska före-
läggandet specificera exakt vilka åtgärder som ska genomföras för 
att fastigheten ska bedömas som åtgärdad. Föreläggandet ska 
ange ett sista datum när åtgärderna ska vara genomförda.  

8. Skicka kommunicering till fastighetsägaren för möjlighet att yttra 
sig över föreslagna föreläggandet.  

9. Sätt upp ärende för beredning.  
10. Gör tjänsteskrivelse färdig. Kom ihåg skriva in i tjänsteskrivelsen 

om att det ska skrivas in som anteckning i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel. Beslutet är överklagningsbart. 

11. Genomför inspektion för att se om föreläggandet är uppfyllt. Om 
inte, gör en ny inspektionsrapport som skickas för kommunice-
ring. 

12. Gör sedan en ny tjänsteskrivelse för nämndbeslut med vite. Vite 
ska vara riktat till en namngiven fysisk eller juridisk person. Även 
i detta fall ska ett sista datum anges för då åtgärderna som före-
läggandet med vite avser vara utförda. Vite ska utgöras ett be-
stämt belopp. Gäller vitet flera personer, ska ett individuellt vite 
fastställas för var och en av dem. Ett vite kan vara löpande och ska 
då fastställas till ett visst belopp för varje tidsperiod av en viss 
längd under vilken föreläggandet inte följs. Beslutet är överklag-
ningsbart. 

13. Skicka kommunicering till fastighetsägaren för möjlighet att yttra 
sig över förslagna föreläggandet. 

14. Sätt upp ärende för beredning. 
15. Gör tjänsteskrivelse färdig.  
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Reglemente för miljö- och byggnämnden 

  
Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för miljö- och bygg-
nämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser för kommun-
styrelsen och övriga nämnder.  

  

 Innehållsförteckning 
Del 1. Miljö- och byggnämndens arbetsuppgifter 
 
Allmänt om miljö- och byggnämndens ansvarsområde   1 §  
Delegation från kommunfullmäktige   2 § 
Personalpolitiken    3 § 
 
Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestäm-
melser 
 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 

Uppdrag och verksamhet    1 § 
Organisation inom verksamhetsområdet    2 § 
Arbetsmiljöansvar     3 § 
Personuppgifter     4 § 
Uppföljning, återredovisning och rapportering 
 till fullmäktige     5 § 
Information och samråd    6 § 
Självförvaltningsorgan    7 § 
Medborgarförslag     8 § 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträden    9 § 
Kallelse    10 § 
Offentliga sammanträden  11 § 
Sammanträde på distans  12 § 
Närvarorätt   13 § 
Sammansättning   14 § 
Ordföranden   15 § 
Presidium   16 § 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 17 § 
Kommunalråd   18 § 
Förhinder   19 § 
Ersättares tjänstgöring  20 § 
Jäv, avbruten tjänstgöring  21 § 
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Reservation   22 § 
Justering av protokoll  23 §  
Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter m.m. 24 § 
Delgivningsmottagare  25 § 
Undertecknande av handlingar  26 § 
Utskott    27 § 
 

 
Del 1. Miljö- och byggnämndens uppgifter 
 
Allmänt om miljö- och byggnämndens ansvarsområde 
 

1 §. Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor 
som rör skydd av miljö och hälsa enligt speciallagstiftningar. Huvud-
vikten av arbetet ska vara förbyggande – d v s, att på ett tidigt stadium 
upptäcka och undanröja eventuella risker för miljö, kvinnor och män, 
flickor och pojkar, inom nämndens ansvarsområde. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet 
och vad som i lag, författning etc. sägs om byggnadsnämnd. 

Miljö- och byggnämnden ska genom planläggning, lämplighetspröv-
ning och rådgivning främja en från allmän synpunkt god bebyggelse-
utveckling, verka för en god hushållning med naturresurserna inom 
kommunen, samt lämna råd och service till myndigheter, företag och 
kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Miljö- och byggnämnden ska informera kvinnor och män, flickor och 
pojkar om miljö- och hälsoskydd samt plan- och byggfrågor enligt an-
svarsområdet. Nämnden ska även bedriva ett aktivt samarbete med 
statliga och övriga kommunala myndigheter i miljö- och hälsoskydds-
frågor, plan- och byggfrågor, samt frågor som rör hushållning med na-
turresurser. 
 
Delegation från kommunfullmäktige 

2 §. Miljö- och byggnämnden ska besluta i ärenden enligt ansvarsområ-
det, samt tolka och tillämpa taxebestämmelser inom ansvarsområdet. 
 
Nämnden ska dock inte fatta beslut om att; 

• anta översiktsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
• anta detaljplan enligt PBL. Nämnden äger dock rätt att anta detalj-

plan som upprättas genom standard planförfarande  
• anta områdesbestämmelser enligt PBL  
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Personalpolitiken 
 
3 §. I nämndens ansvar ingår inte personal- och organisationsfrågor i 
förvaltningsorganisationen, för vilka fullmäktige medgivit kommunsty-
relsen delegationsrätt.  
 
Del 2. För styrelsen och nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
 
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter 
 

Uppdrag och verksamhet 

1 §. Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband med budget eller annat särskilt beslut har be-
stämt att nämnden ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 

2 §. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ända-
målsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
Arbetsmiljöansvar 

3 §. Nämnden ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och 
män beaktas när nämnden fattar beslut med verksamhetsorganisato-
riska konsekvenser.  
 
Personuppgifter 

4 §. Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra be-
handlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

5 §. Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina upp-
drag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska 
processen - budget, mål och uppföljning.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
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Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämnder-
nas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den 
enligt speciallag. 
 
Information och samråd  

6 §. Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det un-
derlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och un-
derlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrel-
sens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
Självförvaltningsorgan  

7 §. Nämnden har inget självförvaltningsorgan. 
 
Medborgarförslag  

8 §. Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett 
år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. 

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fatt-
tas i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Full-
mäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på full-
mäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Arbetsformer 
 

Tidpunkt för sammanträden 

9 §. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens le-
damöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och inne-
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hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
sammanträdet. 

Ordförande ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförandena om 
tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska 
samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att da-
gen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till 
att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse 

10 §. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till samman-
träde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra det (ålders-
presidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 
till åldern äldsta ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om 
tid och plats för sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om hand-
lingar inte bifogats.  
 
Offentliga sammanträden 

11 §. Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 
Sammanträde på distans  

12 §. Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med le-
damöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomstående kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar innan sam-
manträdet anmäla detta till nämndens kansli. Ordförande avgör om 
närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden. 
 
Närvarorätt 

13 §. Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att när-
vara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. 
Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har, i den ut-
sträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening antecknad i proto-
kollet. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot el-
ler ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för 
att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sak-
kunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som 
kallats in delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträde. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer 
uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen.  
 
Sammansättning 

14 §. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Ordföranden 

15 §. Det åligger ordföranden att: 

1. Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3. Kalla ersättare. 
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämn-

den vid behov är beredda. 
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden. 
6. Bevaka att nämndens beslut verkställs. 
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Presidium  

16 §. Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordfö-
rande. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

17 §. Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får nämnden utse en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgör ord-
förandes uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samt-
liga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 
 
Kommunalråd 

18 §. Inte aktuellt för miljö- och byggnämnden. 
 
Förhinder 

19 §. En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del 
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska under-
rätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
 
Ersättares tjänstgöring 

20 §. Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersät-
tare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in. 

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, 
kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från 
valet. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför 
ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget 
parti. 
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få 
sin mening antecknad i protokollet.  
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 

21 §. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har hand-
lagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett samman-
träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan parti-
erna.  
 
Reservation 

22 §. Reservation mot ett beslut som nämnden har fattat ska anmälas 
senast innan sammanträdet avslutas.  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill mo-
tivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska 
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för juste-
ringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 

 Justering av protokoll 

 23 §. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
 Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel-

bart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras 
av ordföranden och en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  

24 §. Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
Delgivningsmottagare 

25 §. Delgivning med nämnden sker med ordföranden, avdelningsche-
fen eller annan anställd kvinna eller man som nämnden bestämmer. 
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Undertecknande av handlingar 

26 §. Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på 
nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och 
vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att en-
ligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämn-
dens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning delegationen under-
tecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall kontrasigne-
ras av den som utsetts därtill.  
 
Utskott 

27 §. Nämnden har inget utskott.  
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Miljöpolicy för Strömsunds kommun 
Strömsunds kommun ska arbeta för en varaktig hållbar utveckling, vil-
ket leder till en bra miljö för kommande generationer. 
 
Detta ska uppnås genom att: 
 
• Den verksamhet som kommunen bedriver ska ständigt förbättras 

och utvecklas så att användning av energi och naturresurser sker på 
ett effektivt sätt och medför minimal påverkan på miljön. 

 
• Miljöfrågor ska särskilt beaktas vid inköp och upphandling. Kom-

munen ska även verka för att dessa principer antas och följs av ent-
reprenörer och leverantörer. 

 
• Föroreningar ska förebyggas, bl.a. genom beredskapsplaner mot 

tänkbara katastrofer och olyckor samt att miljökonsekvensbedöm-
ningar upprättas innan verksamhet som kan ha inverkan på miljön 
påbörjas eller avslutas. 

 
• Kommunen ska följa miljölagar, föreskrifter samt övriga krav inom 

miljöområdet. Hänsyn ska även tas till önskemål från de kvinnor och 
män, flickor och pojkar som bor i kommunen. 

 
• Kommunen ska utbilda och motivera sina anställda kvinnor och 

män, ge information, råd och undervisning till näringsliv, offentlig 
sektor och allmänheten för att stärka miljömedvetenheten.  

 
 



Energi- och klimatstrategi 

2012 - 2020 
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1 Inledning 
 
Sedan 1 januari 2010 finns en förordning om energieffektiviseringsstöd till 
kommuner och landsting1. Förordningen syftar till att kommuner och landsting 
ska föregå som goda exempel för en effektiv användning av energi och att bidra 
till att uppnå de av riksdagen antagna målen för energieffektivisering. Stöd till 
strategiskt arbete lämnas under åren 2010-2014, som en del av regeringens fem-
åriga nationella program för energieffektivisering.  
 
Strömsunds kommun har sedan 2008 en energi- och klimatstrategi. Målen i stra-
tegin är till stor del uppnådda och det finns därmed ett behov av revidering och 
att nya mål och handlingsplaner på energiområdet tas fram.  
 
Detta dokument omfattar mål och åtgärder som föreslås ingå i energi- och kli-
matstrategin för kommunen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Internationella målsättningar2 

EU har fattat beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemslän-
derna gemensamt åtar sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 pro-
cent jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvänd-
ningen med 20 procent och öka andelen förnybar energi med 20 procent. För-
slaget till klimat- och energipaket för EU lades fram av den europeiska kom-
missionen i januari 2008 och beslutades av det europeiska rådet i april 2009.  

Ambitionsnivån kan omförhandlas så att medlemsländerna minskar utsläppen 
av växthusgaser med 30 procent istället. En förutsättning för det är att andra 
länder gör jämförbara ansträngningar för att minska sina utsläpp. 

                                                 
1  Förordning (2009:1533)  om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och   landsting. 
2  Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se 

Enligt (STEMFS 2010:5) ska en strategi för energieffektivisering:  
 Avse kommunens förvaltning samt hel‐ och majoritetsägda bolag. 
 Innehålla en nulägesanalys i form av en identifiering och översyn av kom‐

munens energiaspekter. 
 Innehålla mål kommunen avser att uppnå till och med år 2014 och år 2020 

för byggnader och transporter i den egna verksamheten. 
 Innehålla en handlingsplan för arbetet med energieffektivisering som syftar 

till att kommunens mål för energieffektivisering uppnås. 
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1.1.2 Nationella målsättningar3 
 
Regeringen vill nu öka takten i omställningsarbetet med sikte på att Sverige ska 
bli oberoende av fossil energi och därmed bidra till att minska utsläppen till de 
nivåer som klimatet kräver. Förutom utsläppsmål för växthusgaser till 2020 fö-
reslår regeringen mål och strategier om att: 

 halva Sveriges energianvändning år 2020 ska komma från förnybara 
energikällor 

 10 procent förnybar energi i transportsektorn 2020. 
 Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossil energi 
 Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av detta sekel ska vara 

noll 
 20 procent effektivare energianvändning år 2020 

 
 

1.1.3 Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län 
 
Strategin för Jämtlands län fastställdes av Länsstyrelsen den 2 juli 2009. Strate-
gin pekar mot 2020, och med sikte mot 2030 då länet ska vara en fossilbränslefri 
region. Visionen för 2020 beskriver bl.a. en bild av Jämtlands län där det be-
drivs ett klimatmedvetet samarbete mellan näringsliv och offentliga aktörer. 
Energianvändningen är effektiv och länets potential att bidra med förnybar 
energi tillvaratas fullt ut vilket leder till minskad klimatpåverkan, långsiktig 
och säker tillgång till energi samt en hälsosam miljö. Arbetet med strategin fort-
sätter med att ta fram en handlingsplan. 
 
 
1.1.4 Lokala styrande dokument Strömsunds kommun 
 

 Miljöpolicy Strömsunds kommun, 2001 
 Energi- och klimatstrategi 2008-2012 

                                                 
3  Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se 
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Tabellen: Mål i befintlig energi- och klimatstrategi med uppföljning.   
Mål Uppföljning 2011 
1. Utsläppen av växthus-
gaser per invånare i 
Strömsunds kommun 
ska minska med 50 % 
från 1990 till 2020 

Övergripande mål. Alla åtgärder bidrar till att uppnå denna mål-
sättning.  
Bensin levererat till kommunen (geografiska området) har minskat 
(16 %) samtidigt som diesel har ökat (6 %). 
Mängden eldningsolja har minskat med 46 %, som en följd av kon-
verteringar till andra uppvärmningsalternativ.  
År 1990 var utsläppen av växthusgaser 8,4 ton/person (135138 ton 
fördelat på 16093 personer). År 2011 uppgick utsläppen till 7,7 
ton/person (93918 ton fördelat på 12171 personer). Detta innebär en 
minskning med 8,3 %.  

2. År 2010 ska enskild 
uppvärmning baserad på 
eldningsolja i kommu-
nens byggnader ha upp-
hört. 

Konvertering till annan typ av uppvärmning. I dagsläget (2012) har 
kommunen tre fastigheter som värms upp med olja. Fyrås skola, 
Busstationen i Strömsund samt Hälsocentralen i Gäddede. 

3. Elförbrukningen per 
m2 i kommunala fastig-
heter ska minska med 20 
% från år 2007 till år 
2010. 

Elförbrukning per m2 år 2007 uppgick till 88 kWh/m2. (104279 m2, 
1257012 kWh).  
År 2011 uppgick elförbrukningen per m2 till 82 kWh/m2. (98396 m2, 
1212241 kWh).  
Det innebär en minskning med 7 %. För att uppnå en minskning 
med 20 % skulle elanvändningen per m2 behöva ligga på 70 
kWh/m2.  
 

4. Elförbrukningen inom 
Strömsunds kommun 
skall år 2010 inte översti-
ga 185 000 MWh. 

Information till småhusägare genom energirådgivning.  
Konvertering av direktverkande el.  
Gatubelysning.  
Elförbrukningen inom Strömsunds kommun (geografiska området) 
uppgick 2008 till ca 164 111 MWh. 2011 uppgick den till 150 594 
MWh. 
 

5. År 2010 ska alla invå-
nare i Strömsund kom-
mun känna till att klimat-
förändringarna kommer 
att få effekter på vardag 
och näringsliv, inte minst 
ur säkerhetsperspektiv. 

Information/studiedagar har genomförts i skolor; 
Centralskolan Hoting, Fjällsjökolan Backe, Frostviksskolan Gäddede, 
Grevåkerskolan Hammerdal. Affärsnytt Norr gjorde reportage om 
kommunal energirådgivning och eleverna. 
Återkommande annonsering i Strömsundsbilagan av kommunens 
energi- och klimatrådgivare. Svårt att utvärdera om alla invånare i 
kommunen känner till klimateffekternas effekter. Medvetandegra-
den om klimatförändringarna i samhället i stort kan nog anses vara 
ganska hög. Förutom att känna till klimatförändringarna är det vik-
tigt att både allmänheten, företag och organisationer kan hitta in-
formation om vilka valmöjligheter det finns att göra klimatsmarta 
val. Där fyller energi- och klimatrådgivningen en viktig funktion, 
tillsammans med projekt som drivs vid länets energikontor.  
 

 
1.2 Syftet med energi och klimatstrategi 
 
Syftet med att ta fram en energi- och klimatstrategi är initialt att fastställa kon-
kreta och mätbara målsättningar inom energi- och klimatområdet för kommu-
nen. Kommunens målsättningar bidrar därmed till att regionala, nationella och 
även internationella målsättningar uppnås.  
 
Arbete med energieffektivisering förväntas ge sänkta energikostnader, bättre 
struktur för arbetet, mer systematik när det gäller åtgärder och uppföljning, 



6 
 

 

1. Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energipre‐
standa, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav  

2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet tillhanda‐
håller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av 
utrustning 

3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge  
4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3  
5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa 
6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för 

att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva 

högre medvetenhet inom den kommunala organisationen på olika nivåer och i 
olika verksamheter. 
  
1.3 Metod 
 
Arbetet enligt energieffektiviseringsstödet styrs av energimyndighetens ”före-
skrift och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner 
och landsting” (STEMFS 2010:1).  
  
Arbetet har bestått i att sammanställa energistatistik för fastigheter och trans-
porter för år 2009 och 2011. Detta rapporteras in till Energimyndigheten. Även 
kommande år som stödet för energieffektivisering löper ska uppgifter över 
kommunens energianvändning rapporteras. 
 
Utifrån nulägesanalysens resultat har mål och handlingsplaner skrivits.  
 
Arbetet har utförts av personal vid energikontoret samt kontaktpersoner vid 
kommunen.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Nulägesanalysen omfattar kommunens organisation, Strömsunds hyresbostä-
der och Jämtlandsvärme. Strategins mål och handlingsplan omfattar kommu-
nen som organisation, med tillhörande bolag. 
 
Att förse allmänheten och företag med information och råd är givetvis även vik-
tigt, och detta görs framförallt via kommunens energi- och klimatrådgivare. 
 
I arbetet med energieffektiviseringsstödet ska kommunen välja två av sex åt-
gärder; 
 

 
Strömsunds kommun har valt att arbeta med åtgärderna 5 och 6. Energideklara-
tioner är genomförda för kommunens fastigheter och dessa innehåller förslag 
på förbättrande åtgärder. Dessa kan nu ligga till grund för att göra prioritering-
ar mellan åtgärder.  
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Att vidta åtgärder i byggnader som kommunen äger är ett naturligt val. Många 
av byggnaderna som kommunen äger är äldre (genomsnittligt byggår 1975) och 
det finns åtgärder att genomföra för att få byggnaderna mer energieffektiva. 
Samtidigt finns kommunens egna mål om avveckling av fastigheter som till del 
styr vart insatserna skall göras.  
 
1.5 Ordlista 
 
Atemp Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att 

värmas till 10 0C eller mer och som är begränsad av klimatskärmens 
insida. Detta är den area som avses i nedanstående tabeller och mål. 
 

Biobränsle: Bränslen utvunna från biologiskt material; trädbränslen, energigrödor, 
etc. 
 

BOA Boarea 
BTA Bruttoarea 
LOA Lokalarea 
ÖVA Övrig area 
1 kWh: Energienhet som motsvarar 1 000 Wh. 

 
1 MWh: Energienhet som motsvarar 1 000 kWh. 

 
1 GWh: Energienhet som motsvarar 1 000 MWh. 

 
1 kW: Effektenhet som motsvarar 1 000 W. 

 
1 MW: Effektenhet som motsvarar 1 000 kW. 

 
1 m3 olja: Motsvarar ett energiinnehåll av cirka 10 MWh. 

 
1 m3 olja: Motsvarar utsläpp av koldioxid med cirka 2,7 ton. 

 
CO2 Koldioxid är den viktigaste växthusgasen, inte i styrka men i storlek. 

Den står för ca 80 % av världens utsläpp av växthusgaser. Därför jäm-
förs de övriga växthusgasernas styrka med koldioxidens. 
 

LCC
  

Livscykelkostnadsanalyser beaktar den totala kostnaden för en  under 
livscykeln. Den tar därmed inte bara hänsyn till inköpspris utan också 
drift- och underhållskostnader. För åtgärder som berör energikrävande 
aktiviteter, är det relevant att räkna på livscykelkostnaden (LCC) dvs. 
både investeringskostnad, drifts- och underhållskostnad för att få en 
helhetsbild av den totala kostnaden för investeringen. För exempelvis 
fordon, belysning och kontorsmaskiner är drift och underhåll stora 
kostnadsposter under livscykeln och det är därmed viktigt att ta med 
dessa kostnader vid upphandlingen. På miljöstyrningsrådets hemsida 
www.msr.se finns vägledning, kriterier och verktyg för upphandling 
och LCC kalkyler. 
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2 Nulägesanalys 
 
I tabellerna 1-4 redovisas uppgifter om byggnader avseende ytor, köpt energi, 
egenproducerad el och värme etc. för år 2009, som är basåret för arbetet inom 
energieffektiviseringsstödet. 
 
Uppgifter om byggnader, Strömsunds kommun. 
 
Tabell 1. Area för ägda bostäder respektive lokaler. 
 Bostäder (m2) Lokaler (m2) Totalt 
A-temp 13 095 88 455 101 550 
Summa   101 550 
 
Tabell 2. Köpt energi avseende lokaler och bostäder per energibärare 
 Bostäder Lokaler Totalt 
Olja (m3/år) 16 88 104 
Biobränsle, 
MWh/år 

198 1340 1538 

Fjärrvärme, 
MWh/år 

928 13 294 14222 

El, MWh/år 1 172 7 824 8 996 
Summa   25 785 
 

Uppgifter om byggnader, Strömsunds Hyresbostäder 
 

Tabell 3. Area för ägda bostäder respektive lokaler. 
 Bostäder (m2) Lokaler (m2) Totalt 
A-temp   83 388 
Boarea (BOA)   56 252 
Lokalarea (LOA)   4 850 
Övrig area (ÖVA)   22 287 
Summa   83 388 
 

Tabell 4. Köpt energi avseende lokaler och bostäder per energibärare 
 Bostäder Lokaler Totalt 
Olja (m3/år)   15 
Biobränsle, 
MWh/år 

  -  

Fjärrvärme, 
MWh/år 

  9 127 

El, MWh/år   3 530 
  
Bedömd el som hyresgäster köper 
(MWh/år) 4 

2 100 

Summa   14 772 
Uppgifterna nedan avser endast Strömsunds kommun 
 

                                                 
4  Schablon rekommenderad av Energimyndigheten 40 kWh/kvadratmeter. 
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Tabell 5. Bränslemix avseende köpt fjärrvärme. 
Bränslemix avseende köpt fjärrvärme 
El (%) 2 
Förnybar energi (%) 93 
Fossil energi (%) 5 
Övrigt (%)  
 
Tabell 6. Övriga uppgifter avseende inköp respektive produktion av el och värme. 
Omfattning av förnybar köpt el (MWh/år) 0 
Årlig energiproduktion av förnybar energi från solceller, vindkraft eller sol-
värme 
El från solceller (MWh/år) 0 
El från vindkraft (MWh/år) 0 
Värme från solfångare (MWh/år) 20 
Total energikostnad (kr/år) 18 533 505 
 
Uppgifter om transporter, Strömsunds kommun 
Avser basåret 2009  
Tabell 7. Antal fordon samt körda fordonskilometer 

Fordon Antal Km/år 

Leasingbilar 58 1 280 000 

Kommunägda bilar 38 640 000 

Anställdas användande av privata bilar i 
tjänsten 

 1 293 934 

Körsträcka för leasade och kommunägda bilar är uppskattad. Uppgift om 
användande av privata bilar i tjänsten är framtagen ur lönesystemet.  
 
Tabell 8. Årsförbrukning av drivmedel 
Drivmedel Mängd 
Bensin (m3/år) 63,1 
Diesel (m3/år) 228,4 
Etanol (m3/år) 11 

 
Tabell 8. Vägbelysning 
Antal ljuspunkter Mängd MWh/år 
7 625 2 111 

 
Tabell 8. Elförbrukning koncernen 
Avser år 2012 
Organisation Mängd MWh/år 
Strömsunds kommun 13 658 
Strömsunds hyresbostäder AB 3 058 
Jämtlandsvärme AB 1 347 
Totalt 18 063 
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2.1 Nationell statistik 
 
För att få en jämförelse av siffrorna för byggnaderna i Strömsunds kommun 
görs nedan en jämförelse med nationell statistik som sammanställts av Energi-
myndigheten. 
 
Verksamhets-el 5 
Energimyndigheten inventerar energianvändningen i olika typer av lokaler 
med speciellt fokus på elanvändningen. Totalt energiinventerade projektet cirka 
1 000 lokaler under sex år. Projektet heter STIL2. Inventeringarna ger en detalje-
rad bild av hur elen används i lokalerna. Resultaten hittills visar att belysning 
och fläktdrift är de genomgående största elanvändningsområdena. I kontor ut-
gör datorer, servrar och annan kontorsutrustning en stor andel. I idrottsanlägg-
ningar utgör kylmaskiner en stor andel. STIL2 jämför även statistiken för varje 
lokalkategori med år 1990, då en liknande studie genomfördes. I en jämförelse 
med år har 1990 belysningens elanvändning minskat något, medan fläktdriftens 
elanvändning har ökat.  
 
 

 
 
Figur 1. Energianvändning i lokaler per kvadratmeter, fördelat på olika katego-
rier och användningsområden. En sammanvägning av de olika verksamheter-
nas energianvändning ger en genomsnittsförbrukning på ca 90 kWh/m2. Källa: 
Energimyndigheten 
 
Lokalernas elanvändning kan minska med upp till cirka 30 procent! 
För de största elanvändningsområdena har STIL2 beräknat hur mycket elan-
vändningen kan minska. Befintlig och energieffektiv teknik och anpassad drift 
av systemen har antagits i beräkningarna. Resultatet hittills visar att kontor, 
skolor, vårdlokaler och idrottsanläggningar skulle kunna spara cirka 2,3–2,5 

                                                 
5  Energimyndigheten 



11 
 

 

TWh per år genom bättre belysningsteknik och ventilationssystem. Besparingen 
motsvarar ungefär 30 procent av elanvändningen i dessa lokaler. 
 

 
Figur 2. Verksamhetsel fördelat på olika användningsområden.  
Cirkeldiagrammet visar elanvändningens fördelning i svenska skolor och förskolor, 
exklusive elvärme. Källa Energimyndigheten. 
 
Energi för uppvärmning och varmvatten 
Den genomsnittliga energianvändningen för olika renodlade uppvärmningssätt 
åren 2005 till 2009 redovisas i tabellen nedan. I lokalbyggnader uppvärmda 
med enbart 
fjärrvärme uppgick den genomsnittliga energianvändningen till 134 kWh per 
kvadratmeter. I byggnader uppvärmda med enbart olja eller enbart elvärme var 
energianvändningen ungefär lika stor, medan den var lägre i byggnader värm-
da 
med enbart värmepump (berg-, jord- eller sjö-) eller gas. 
 
Tabell: Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i lokaler fördelad 
efter uppvärmningssätt, år 2005-2009 [kWh per m2] 
 
Uppvärmningssätt 
enbart med: 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
 

Olja 151 160 149 147 134 
Fjärrvärme 130 128 124 121 134 
Elvärme 135 151 146 120 139 
Berg/jord/sjövärmepu
mp 

88 103 91 89 98 

 
Anm. Endast renodlade uppvärmningssätt ingår i tabellen. 
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Figur 3. Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i lokaler 
(2009) fördelat på byggår. Källa: Energimyndigheten 
 
2.2 Statistik för Strömsund jämfört med nationell statistik: 
 
Ett sammanvägt nyckeltal för uppvärmning, varmvatten och verksamhetsel för 
Strömsunds kommuns byggnader blir 275 kWh/m2. 
 
Byggnaderna i Strömsunds kommuns fastighetsbestånd har genomsnittligt 
byggår 1975. Utifrån den genomsnittliga energianvändningen som Energimyn-
dighetens sammanställning visar så ligger energianvändningen i Strömsunds 
kommuns lokaler rätt så nära det genomsnittet med en beräknad elanvändning 
för verksamhetsel på 90 kWh/m2.   
 
Transportstatistik 
Transportstatistik har varit ganska svår att få fram. Arbetet med rutiner för kör-
journaler och insamling av statistik över körsträckor kan förbättras. Därför är 
den statistiken osäker. För att kunna utvärdera transportrelaterade projekt be-
höver system för rapportering av körsträckor ses över och förbättras.  
Inköpta volymer bränsle har inhämtats direkt från bränslebolag.  
 
2.3 Kommunens tidigare arbete med energifrågor, styrkor och 
svagheter 
 
Styrkor/möjligheter 
 
Det finns intresse och kompetens för energifrågan, framförallt när det gäller fas-
tigheter. Löpande förbättringar i fastighetsbeståndet har pågått under en längre 
tid och till exempel har åtgärder i klimatskal såsom fönsterbyten och tilläggsiso-
lering genomförts. Konvertering av värmesystem sker löpande där framförallt 
olja för uppvärmning fasas ut till andra alternativ. Fjärrvärmen har byggts ut 
och anslutningar till den har gjorts där det varit möjligt. Flera åtgärder kan för-
utom själva energibesparingen även bidra till bättre komfort, vilket ger positiva 
effekter som dock är svårare att mäta. 
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Kommunen har sedan tidigare en miljöpolicy med övergripande mål. Vissa av 
målen har uppfyllts, andra har varit svåra att följa upp då det saknats uppgifter 
för att sätta ett utgångsvärde. Förutsättningarna för arbetet med energi- och 
klimatstrategin är betydligt bättre då det lagts ner en hel del tid på att samman-
ställa energistatistik. 
 
Kommunen har ett relativt stort fastighetsbestånd och det finns uppsatta mål 
för att minska ner på lokalytan, främst för att minska kostnaderna. För att följa 
upp energieffektivitet är det viktigt att följa upp energianvändning per kva-
dratmeter. 
 
Pengar för energiåtgärder har tidigare avsatts i investeringsbudgeten och åt-
gärder har genomförts. Något som skulle kunna utvecklas inom kommunen är 
att arbetet skulle kunna bli mer systematiskt i fråga om planering och framför-
allt uppföljning för att kunna se resultat av genomförda åtgärder.  
 
Energistatistik finns sammanställt, men den har inte i någon högre utsträckning 
analyserats eller följts upp från år till år. Arbetet med uppföljning av energista-
tistik och genomförda åtgärder skulle kunna underlättas av om fastigheterna 
hanterades i ett bättre fastighetsregister.  
 
Det finns stor potential i att använda de genomförda energideklarationerna i 
det fortsatta arbetet. Även här krävs det ett systematiskt upplägg för att före-
slagna åtgärder ska bli genomförda samt möjliga att utvärdera och följa upp.  
 
Då energieffektiviseringsstödet även omfattar transporter skapas tillfälle att 
jobba även med transportfrågor som man tidigare inte gjort i så stor utsträck-
ning. En metod för att minska förbrukningen av drivmedel är att utbilda perso-
nal i sparsam körning. Den viktigaste målgruppen i kommunen är personal 
inom hemtjänsten som är den personalgrupp som står för den största andelen 
körda mil inom kommunkoncernen. 
 
Hinder/svagheter 
 
System för uppföljning och analys för energistatistik behöver förbättras. Det får 
inte kräva för stor arbetsinsats för att följa upp målen. I dagsläget går det inte 
att särskilja statistiken för elanvändning på verksamhetsel och el för uppvärm-
ning. Det är ej heller troligt att det under denna period kommer att läggas re-
surser på detta. 
 
System för uppföljning av transporter saknas i dagsläget. Energistatistik när det 
gäller transporter är något osäker. Statistik över inköp av bränsle har inhämtats 
via inköpsställen, men körd sträcka har uppskattats då något system för kör-
journaler/registrering av körsträcka inte finns. Strömsunds kommun ligger 
idag (1 nov 2012) på en andel av 24 % vad avser miljöbilar. Det ligger långt un-
der Sveriges kommuners medelvärde som är 44 %. Av dessa miljöbilar är det ett 
fåtal som drivs på förnybara drivmedel.  
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Arbetet med energifrågor har tidigare framförallt handlat om fastigheter. När 
det gäller energieffektiviseringsåtgärder för transporter finns inte samma erfa-
renheter och kunskaper och det kan därmed vara en större utmaning att arbeta 
med mål och åtgärder på transportområdet.  
 
Det finns en risk att arbetet med energifrågor endast hanteras av personal som 
har ansvar för fastigheterna men för att lyckas måste man integrera allt energi-
arbetet i alla kommunens verksamheter. Därför är det mycket viktigt att arbeta 
med energi- och klimatfrågan i hela organisationen.  
 
Energiaspekter 
 
De energiaspekter som kartlagts och som arbetet med energieffektivisering 
kommer att fokusera på är: 

 Energianvändning för uppvärmning och varmvatten 
 Elanvändning för verksamhetsel (belysning, fläktar/ventilation, övrig 

elanvändning) 
 Transporter (bränsle och fordon) 

 
Arbetet med energiaspekterna beskrivs och planeras genom aktiviteter i hand-
lingsplanen. 
 
2.4 Köp av el från vindkraft – olika modeller 

 
Modell 1 
 
Kommunen kan vid upphandling av el ange att man vill köpa vindkraftel. Det-
ta kan göras på två sätt: 
 

1. Välja Bra miljöval till en bedömd merkostnad om ca 1,5 öre/kWh 
2. Ursprungsmärkt el till en bedömd merkostnad om ca 0,6 öre/kWh 

 
Med denna modell vet kommunen inte från vilket vindkraft elen kommer ifrån 
utan endast att det är el från vindkraft 
 
Modell 2 
Denna modell innebär att man handlar upp el från en viss vindkraftsleverantör 
vilket utöver ovan angivna siffror medför en merkostnad om ca 0,1 öre/kWh. 
Kommunen kan då visa på vilket vindkraft elen köps ifrån. 
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3 Målsättningar 2014 och 2020 
 
Enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2010:5) ska 
målen för den energieffektivisering kommunen avser att uppnå omfatta bygg-
nader och transporter i den egna verksamheten. Målen ska anges i minskad 
MWh per 2014 och 2020 samt som procentuell minskning av energianvänd-
ningen mellan basåret (2009) och 2014 respektive 2020.  
 
Målsättningar för byggnader och tillhörande kringutrustning 
 
 Energianvändningen per kvadratmeter (kWh/m2) i kommunala byggna-

der, med tillhörande kringutrustning, ska minska med 10 % från år 2010 
till år 2014. 
 
Den totala faktiska energianvändningen (verksamhetsel och energi för upp-
värmning och varmvatten) uppgick år 2009 till 25 784 MWh fördelat på en 
yta av totalt 101 550 m2, vilket ger en total energianvändning på 254 
kWh/m2 - normalår 275 kWh/m2. 
  
Målsättningen motsvarar en minskning till 247 kWh/m2 – normalår. 
 
Räknat i total energibesparing innebär målsättningen en minskning med      
6 416 MWh, med hänsyn tagen till kommunens ambition vad avser lokal-
minskning. 
 

 Energianvändningen per kvadratmeter i kommunala fastigheter, med till-
hörande kringutrustning, ska minska med 20 % till från år 2010 till år 
2020. 
 
Målsättningen motsvarar en minskning av total energiförbrukningen (verk-
samhets-el och energi för uppvärmning och varmvatten) per kvadratmeter 
från 275 kWh/m2 till 220 kWh/ m2.  
 
Räknat i total energibesparing innebär målsättningen en minskning med      
8 765 MWh, med hänsyn tagen till kommunens ambition vad avser lokal-
minskning t.o.m. 2014. 
 

Målsättningar för transporter 
 
 Energianvändningen till transporter ska minska med 2 % från år 2010 till år 

2014  
 
Energianvändningen för transporter i den egna verksamheten uppgick år 
2009 till 2887 MWh6 fördelat på 1 754 400 km. Målet innebär en minskning 
med 58 MWh. 
 

                                                 
6  Räknat på energiinnehåll enligt Omräkningstabell transporter från Energimyndigheten; diesel; 9,8 
kWh/l, bensin 9,11 kWh/l, samt E85 6,31 kWh/l. 
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 Energianvändningen till transporter ska minska med 5 % från år 2010 till 
år 2020  
 

Målsättningen innebär en minskning av energianvändningen till transporter 
med 145 MWh.  
 
 Så snart fossilfritt bränsle finns tillgängligt lokalt ska kommunen påbör-

ja en omställning av fordonsparken. 
 
Målsättningar för gatubelysning 
 
 Energianvändningen för gatubelysning skall minska med 40 % från år 

2010 till 2014  
 
Energianvändningen för gatubelysning uppgick år 2009 till 2 111 MWh för-
delat på 7 625 st. belysningspunkter. Målet innebär en minskning med 844 
MWh. 

 
 Energianvändningen för gatubelysning skall minska med 70 % från år 

2010 till 2020  
 
Målsättningen innebär en minskning av energianvändningen för gatube-
lysning med 1 478 MWh. 

 
Målsättningar för inköp el från vindkraft 
 
 År 2017 skall 50 % av kommunens elförbrukning köpas från vindkraft.  

 
 



17 
 

 

4 Investeringar 2010 - 2014 
 
Behovet av investeringsnivåer kommer att framgå av de handlingsplaner som 
tas fram för varje år, se avsnitt 5. Här följer dock några exempel på vilka inve-
steringar som kan vara aktuella och dess preliminära kostnader. 
 
4.1 Investering för att nå målsättningar avseende byggnader 
 
De energideklarationer som är gjorda för vårt fastighetsbestånd visar på ett in-
vesteringsbehov på 14 Mkr (avyttrade fastigheter borträknade) och den beräk-
nade energibesparingen ligger då på 2 745 MWh/år, förutsett att alla invester-
ingar görs samma år. I snitt ligger de investeringar som föreslås i energideklara-
tionerna på 5 kr/kWh. Målsättning nås dock inte enbart genom investeringar 
utan även av förändrat beteende, rätt val vad gäller nya installationer och ut-
rustning samt minskning av lokaler. 
 
4.2 Investering för att nå målsättningar avseende transporter 
 
För att nå målen avseende transporter är det främst investering i personalens 
kunskap och beteendeförändringar som är prioriterat. Att resurser avsätts för 
exempelvis utbildning i sparsam körning. Den tjänsten finns upphandlad och 
kostar ca 1500 kr/person. Att investera i ett program för ruttoptimering kan 
vara en klok åtgärd inom exempelvis hemtjänsten.  
 
4.3 Investering för att nå målsättningar avseende gatubelysning 
 
För att nå målen vad avser energibesparing inom område gatubelysning krävs 
det för åren 2012-2014 en investering på 14 miljoner kronor. 
 
För året 2015 en investering på 2,5 miljoner kronor. 
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5 Handlingsplan 2010 - 2014 
 
Handlingsplanen beskriver åtgärder som behöver vidtas för att kommunen ska 
uppnå de målsättningar som fastställts i Energi- och klimatstrategin. Av hand-
lingsplanen framgår även ansvar för olika åtgärderna och när det är möjligt; 
uppskattade resurser. Det kan vara svårt att uppskatta kostnader för olika åt-
gärder, och även till viss del svårt att avgöra när i tiden olika aktiviteter ska ske. 
 
De energideklarationer som har utförts innehåller en rad förslag på förbättran-
de åtgärder, och de kommer därför att vara viktiga i det kommande arbetet. 
Vissa åtgärder kräver investeringar, men det är viktigt att inte glömma bort de 
förbättrande åtgärder som kan uppnås via små medel samt att den utrustning 
och system som finns (värme, ventilation, fläktar etc.) används och är inställda 
på rätt sätt, är anpassade till verksamheternas nyttjande etc. 
 
Att jobba med brukarmedvetenhet och beteendeförändringar bör också ses som 
en möjlighet, då det finns stor potential till el-besparingar genom ändrade bete-
enden. 
 
Uppföljning 

Uppföljning av energi- och klimatstrategins mål och planerade åtgärder ska ske 
årsvis i samband med ordinarie budgetuppföljning.  
 
Vid uppföljning av målen ska normalårskorrigerade siffror tillämpas. 
 
Redovisning 

Resultat av genomförda aktiviteter och måluppfyllelse redovisas årligen i sam-
band med bokslutet.  
 
Revidering 

Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument, där åtgärder planeras lö-
pande. 
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Riktlinjer för anmälan om eget omhändertagande 
av avloppsslam enligt 45 § i avfallsförordningen 
(2011:927) 
 
 
I beslut med anledning av anmälan om eget omhändertagande av av-
loppsslam bör krav på nedanstående försiktighetsmått ställas:  
 
1. Slamtömning ska ske med utrustning som ej medför risk för att sla-

mavskiljarens funktion äventyras. 

2. Om obehandlat slam ska spridas, ska detta ske på egen ägd eller 
brukad mark, slammet brukas ned senast inom ett dygn, och hante-
ringen ske utan risk för olägenheter för människors hälsa eller mil-
jön. Bestämmelserna i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) med 
föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket, ska följas. 

3. Vid kompostering av slam, ska slammet avvattnas och komposteras i 
anordning som är lämplig för ändamålet. Tömning, avvattning, 
kompostering och slutlig användning av det färdiga kompostmateri-
alet ska ske på sådant sätt att risk för olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår.  
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Riktlinje för bygglov för små skyltar i Strömsunds 
kommun 

 
Vid uppsättande av mindre skyltar inom detaljplanerat område behövs 
inte bygglov om samtliga nedan angivna kriterier är uppfyllda. 
 
• Skylten sitter på en byggnad. 

 
• Skyltens area överstiger inte 0,2 m². 

 
• Skylten sitter på byggnadens bottenplan. 
 
• Skylten skymmer inte viktiga detaljer på byggnaden. 
 
• Skyltens tjocklek överstiger inte 10 cm. 
 
• Skylten är inte belyst. 
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Strömsunds kommuns beslut om reglering av 
snöskotertrafiken inom område Frostviken Väst 

Belut 

Med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkör-
ningsförordningen (1978:594) beslutar Strömsunds kommun följande: 
 
Inom det på bilagd karta markerade området, inom Strömsunds kom-
mun, är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet 
fordon förbjuden. Förbudet gäller tills vidare och på snötäckt mark. 
 
Inom området gäller föreskrifter och undantag enligt nedan. 
 
Föreskrifter 

Färdsel inom området får endast ske med terrängskoter längs anvisad 
skoterled, samt inom för friåkning särskilt anvisat område. Färdsel 
inom området är endast tillåten på väl snötäckt mark. 
 
Allmänt – skoterleder 

Vid användande av motordrivet fordon längs anvisad skoterled inom 
förbudsområdet är det den enskildes skyldighet att: 
 
• i förväg betala vid var tid gällande avgift för ledernas/områdets an-

vändande, 

• för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att 
han/hon i förekommande fall har rätt att färdas i området enligt nå-
gon av nedanstående undantagsbestämmelser, 

• iaktta den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och 
rennäring som gällande lagar föreskriver. 

 
Allmänt – friåkningsområde 

Vid användande av motordrivet fordon inom anvisat friåkningsområde 
inom förbudsområdet är det den enskildes skyldighet att: 
 
• i förväg betala vid var tid gällande avgift för friåkningsområ-

dets/områdets nyttjande, 

• för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att 
han/hon i förekommande fall har rätt att färdas i området enligt nå-
gon av nedanstående undantagsbestämmelser,
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• iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk 

och rennäring som gällande lagar föreskriver, 

• i övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid 
var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för 
tillträde till området. 

 
Tätbebyggda områden 

Förbudet att framföra terrängskoter omfattar även alla tätbebyggda 
områden, samt områden med upprättad detaljplan, som är belägna 
inom förbudsområdet. 
 
Undantag från föreskrifter 
 
1. Statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende 

2. Läkare, distriktssköterska, barnmorska eller veterinär i yrkesutöv-
ning 

3. Transport av sjuk person till läkare eller sjukvårdsanstalt, eller i an-
nat jämförligt trängande fall 

4. Statlig eller kommunal räddningstjänst 

5. Renskötsel 

6. Naturvärdar under tjänsteutövning 

7. Markägare, brukare eller dennes folk (ska verifieras av markägaren) 
i samband med markens ändamålsenliga användande, skötsel och 
tillsyn. Detta undantag gäller på egen mark samt transport till och 
från egen mark närmast lämpliga väg. 

8. Nödvändiga transporter till och från byggnader inom reglerings-
området, samt fiskerättsägare och dennes familj, undantagen gäller 
endast för färd närmast lämpliga väg 

9. Att med lättare fordon (<400 kg) transportera ut fällda älgar och 
björnar 

10. Preparering av skidspår 

11. Körning på sjöisar 

12. Kommunen kan ge dispens från föreskrifterna där särskilda skäl fö-
religger. Beslut om dispens avseende särskilda skäl ska kopplas till 
fysisk eller juridisk person, vara tidsbegränsat och förenat med vill-
kor där det behövs. 

 
Bilaga  
Karta 
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Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 
 
Innehållsförteckning 
1. Giltighet 
2. Övergripande principer 
3. Attestantens uppgift och ansvar 
4. Leverantörsfakturor och andra externa ersättningar 
5. Löner och andra personalkostnader 
6. Upplåning och placering av likvida medel 
7. Interna transaktioner och bokföringsordrar 
8. Rutiner vid utbetalning 
9. Utbetalning av försörjningsstöd och klientmedel 
10. Rutiner vid inbetalning 
11. Beslut och förteckning av attestanter  
12. Jäv 
 
 
1. Giltighet 

Dessa riktlinjer gäller för kommunkoncernens ekonomiska transaktion-
er, inklusive interna transaktioner, finansförvaltning och medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 
 
I kommande avsnitt finns konkreta riktlinjer för attest/kontroll av: 
• Leverantörfakturor och andra externa ersättningar  
• Löner och andra personalkostnader  
• Upplåning och placering av likvida medel  
• Interna transaktioner och bokföringsordrar 
• Utbetalningar  
• Inbetalningar 
 
Dessa riktlinjer omfattar inte beställning av varor och tjänster. Detta re-
gleras av separata regelverk. 
 
2. Övergripande principer 

Samtliga ekonomiska transaktioner ska granskas och godkännas (atte-
steras) av minst två olika personer innan de verkställs. För hantering av 
löner gäller separata rutiner, se avsnitt 5. 
 
Ingen får utföra attest av in- eller utbetalningar till sig själv eller till nå-
gon närstående. 
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Transaktioner attesteras elektroniskt för merparten av leverantörs-
fakturorna och löneutbetalningarna. Elektroniska attester är skyddade 
med PIN-kod (ekonomisystemet) eller lösenord (personalsystemet), 
vilka är strikt personliga.  
 
Attest i pappersbaserade system sker med signatur och namnteckning. 
 
3. Attestantens uppdrag och ansvar 

Att attestera innebär att ta ansvar för att kontroller är utförda och är 
utan anmärkning.  
 
Attestanten ska granska underlaget för en in- eller utbetalning. Syftet 
med granskningen är att upptäcka eventuella tveksamheter och direkta 
felaktigheter innan verkställighet. Attestanten har ansvar för att infor-
mera om upptäckta brister och felaktigheter.  
 
Vid tveksamheter ska attestanten i första hand vända sig till närmaste 
chef för en förklaring eller åtgärd. Samråd kan dessutom alltid ske med 
kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi). Vid allvar-
liga situationer ska attestanten vända sig till kommunens ekonomichef. 
 
Genom sin attest verifierar attestanten att han eller hon har granskat 
underlaget och att det är korrekt. 
 
En ersättare får endast utföra attest när den ordinarie attestanten är 
frånvarande. 
 
Nämnd kan genom beslut vid sammanträde attestera en ekonomisk 
transaktion.  
 
4. Leverantörsfakturor och andra externa ersättningar 

Alla leverantörsfakturor skannas och momsen konteras samtidigt. 
 
Innan betalning och bokföring kan ske ska ett antal kontrollmoment ut-
föras.  
 
Ekonomisystemet har fyra attestnivåer: beställnings-, mottagnings-, 
gransknings- och beslutsattest. Beställnings- och mottagningsattest är 
frivilliga och används endast om denna kontroll görs av någon annan 
än den som utför granskningsattesten. Gransknings- och beslutsattest 
är obligatoriska och får inte utföras av samma person. 
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Beställningsattest 
• Kan användas när ordinarie beslutsattestant inte kan beslutsatte-

stera, t.ex. vid egna utlägg. 
 

Mottagningsattesten omfattar 
• Kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits, har avtalad kvali-

tet och omfattar rätt kvantitet. 
 
Granskningsattesten omfattar 
• Beställningskontroll: Kontroll av pris mot avtal, beställning, pris-

lista eller motsvarande.  
• Mottagningskontroll: Utförs enligt ovan om ingen separat mottag-

ningsattest redan har utförts. 
• Granskningskontroll: Matematisk kontroll av fakturan och kontroll 

av fakturans formalia (betalningsmottagare, betalningsvillkor, F-
skattenummer, faktureringsavgift, moms). Kontering kan utföras. 

 
Granskningsattest i pappersbaserade system sker med signatur. 

 
Beslutsattesten omfattar 
• Beslutskontroll: Kontroll av att transaktionen ryms inom beslutad 

budget, överensstämmer med fattade beslut och ligger inom ramen 
för verksamhetsområdet.  

• Konteringskontroll: Kontroll av att konteringen är korrekt. 
• Attestkontroll: Kontroll av att granskningsattest är utförd.  
• Kontroll av jäv: Bedömning av om jäv förekommer. 
 
Beslutsattest i pappersbaserade system sker med namnteckning. 
 
5. Löner och andra personalkostnader  

Anställningsavtal utgör underlag för utbetalning. Första attesten anses 
ske i samband med undertecknandet av avtalet. Vid lönerevision utgör 
centrala eller lokala partners undertecknande protokoll underlag för 
ändring av lön. 
 
Alla former av ledighet ska vara beviljade eller godkända (attesterade). 
Detta görs normalt av personalansvarig chef och utgör en andra attest 
och därmed underlag för ekonomisk hantering.  
 
Vid tillägg till lönen innebär attesten en bekräftelse på att insatsen är 
beordrad (godkänd) och utförd samt att insatsen/ersättningen överens-
stämmer med riktlinjer och anvisningar.  
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Attest av ledighet och tillägg till lön kan ske genom elektronisk attest 
eller genom pappersbaserade rutiner. 
 
Sekreterare i politiska beslutsförsamlingar och råd attesterar ersättning-
ar för sammanträden (närvarolista). Första attesten anses ske när leda-
moten utses genom politiskt beslut. 
 
6. Upplåning och placering av likvida medel 

Ekonomichefen verkställer beslut om upplåning och placering av lik-
vida medel. För varje lån/placering ska en separat beslutshandling 
upprättas. På denna ska framgå affärens art (lån eller placering), mot-
part, löptid, villkor, belopp, datum och nummerordning för varje affär i 
obruten nummerföljd.  
 
All övrig finansverksamhet regleras av separata riktlinjer. 
 
7. Interna transaktioner och bokföringsordrar 

Omföringar och korrigeringar ska attesteras av berörda budgetansva-
riga. Attesten innefattar granskning av att belopp och konteringar är 
riktiga, att motivet för åtgärden framgår av bokföringsordern och att 
hänvisning sker till rätt underlag.  
 
8. Rutiner vid utbetalning 

Alla utbetalningar verkställs av kassafunktionen inom KLF/ekonomi. 
Den som verkställer en utbetalning ska kontrollera att det finns likvida 
medel tillgängliga på kontot. 
 
Vid elektronisk attest utförs automatiskt en behörighetskontroll i sy-
stemet. Vid pappersbaserade underlag ska den som verkställer betal-
ningen granska att de som har attesterat transaktionen är behöriga att 
göra det. Denna behörighetskontroll ska attesteras med en signatur. 
 
Utbetalningar via ekonomisystemets leverantörsreskontra utförs av en 
tjänsteperson. Direktbetalningar via bankens internettjänst och under-
skrift av checkar görs av två tjänstepersoner i förening. Firmatecknaren 
beslutar om vilka som ska ha behörighet för betalningsuppdragen.  
 
9. Utbetalning av försörjningsstöd och klientmedel 

För utbetalning av försörjningsstöd och klientmedel via Individ- och 
familjeomsorgen, IFO, gäller nedanstående speciella riktlinjer. 
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Granskningsattest utförs när socialsekreteraren registrerar en utbetal-
ning i verksamhetssystemet. Beslutsattest görs med en namnteckning 
på en detaljerad utbetalningslista ur verksamhetssystemet. Vid besluts-
attest granskas rimlighet och jäv. 
 
Utbetalning till konto verkställs av en tjänstperson inom IFO. 
 
10. Rutiner vid inbetalning 

Kontroll av inbetalningar, exklusive inbetalningar för kundfakturor, 
görs av kassafunktionen inom KLF/ekonomi. Kontrollen omfattar inbe-
talt belopp mot erhållna underlag/information från berörd förvaltning. 
 
11.  Beslut och förteckning av attestanter 

Leverantörsfakturor och andra externa ersättningar 
 
Respektive förvaltnings- och avdelningschef utser inom sin förvalt-
ning/avdelning beslutsattestanter och ersättare för dessa samt anger 
omfattningen av uppdragen. Ordinarie beslutsattestanter utser övriga 
attestanter inom verksamheten. 
 
Ett uppdrag som attestant knyts till befattning och person.  
 
Uppdraget som attestant ska dokumenteras skriftligt. Dokumentation-
en ska innehålla uppdragstagarens elektroniska mottagningssignatur, 
egenhändiga namnteckning och signatur. Uppdragets omfattning ska 
specificeras med kontointervall och eventuella villkor och be-
gränsningar. Dokumentationen ska vara tillgänglig för attestanterna. 
 
Respektive förvaltnings- och avdelningschef ansvarar för att före varje 
årsskifte leverera en heltäckande förteckning över beslutsattestanter till 
KLF/ekonomi. Kompletteringar och ändringar ska göras löpande un-
der året. 
 
Löner och andra personalkostnader 
 
Respektive förvaltnings- och avdelningschef utser attestanter (persona-
lansvariga chefer) och ersättare för dessa samt anger omfattningen av 
uppdragen.  

 
Respektive förvaltnings- och avdelningschef ansvarar för att före varje 
årsskifte leverera en heltäckande förteckning över behöriga attestanter 
med ersättare, konton och eventuella begränsningar till KLF/personal 
(löner). Kompletteringar och ändringar ska göras löpande under året. 
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12. Jäv  

Ingen får utföra attest av in- eller utbetalningar till sig själv, till någon 
närstående eller någon man står i ett beroendeförhållande till. Beroen-
deförhållandet omfattar också bolag och föreningar där den anställda 
kvinnan eller mannen eller närstående har ägarintressen eller ingår i 
ledningen. Vid bedömning av jäv bör alltid försiktighetsprincipen till-
lämpas. 
 
Exempel på transaktioner som inte får attesteras är egna kostnader som 
egna reseräkningar, ersättning för egna utlägg, egna mobiltelefonräk-
ningar samt representation avseende sig själv eller någon närstående. 

 
Då ordinarie attestanten inte får beslutsattestera, t.ex. vid ersättning för 
egna utlägg, verifierar han/hon riktigheten genom en beställningsat-
test.  
 
Beslutsattesten ska vid jäv utföras av närmast överordnad chef.  
 
Vid jäv attesterar kommunstyrelsens ordförande för kommunchefen. 
Om kommunstyrelsens ordförande också är jävig, attesterar kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande för kommunchefen.  
 
Vid jäv attesterar kommunstyrelens 1:e vice ordförande för kommun-
styrelsens ordförande. Om kommunstyrelens 1:e vice ordförande också 
är jävig, attesterar kommunstyrelsens 2:e vice ordförande för kommun-
styrelsens ordförande. 
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Riktlinjer för hantering av investeringar och lea-
singavtal 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Processbeskrivning 
3. Leasingavtal 
4. Ansvarsfördelning 
5. Underlag för beslut om investering 
6. Definitioner 
7. Referenser 

1. Bakgrund 
Dessa riktlinjer gäller för beslut och uppföljning av investeringar i fas-
tigheter, fordon, maskiner och inventarier inom Strömsunds kommun. 
Riktlinjerna gäller även för hantering av leasingkontrakt. 
 
För förteckning av inventarier och leasingavtal finns separata riktlinjer. 
 
Alla tre nedanstående tre grundkrav ska vara uppfyllda vid en investe-
ring:  
• Ekonomisk livslängd överstigande tre år 
• Anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
• Ska användas för stadigvarande bruk 

 
 Kostnader för standardhöjande åtgärder vid ny-, till- och ombyggnad 

ska behandlas som investeringar och kommer att påverka driftbudge-
ten i form av kapitaltjänstkostnader under hela avskrivningstiden, dvs. 
i minst tre år. Reparationer och underhåll som syftar till att vidmakt-
hålla en anläggnings status är en driftkostnad, som ska bokföras i sin 
helhet som en driftskostnad det år som åtgärden utförs. För mer utför-
lig information se definitioner i avsnitt 5. 

 
Investeringar bör inte ske i fastigheter eller anläggningar som ägs av 
någon annan än kommunen. Om undantag görs ska avskrivningstiden 
anpassas till den ekonomiska livslängden och hyresförhållanden. Inve-
steringen måste framför allt vara av kommunalt intresse. 
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2. Processbeskrivning 
 

Året före verksamhetsåret 

Kommunfullmäktige fastställer finansiellt mål för investeringar och 
budgetram för investeringar före halvårsskiftet. Beslutet omfattar även 
kommunens affärsverksamhet (vatten, avlopp och renhållning). Det fi-
nansiella målet avser en långsiktig (8-10 år) genomsnittlig årlig nivå för 
investeringar. 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer inventerar verksamhetens behov av 
investeringar. Varje investering redovisas enligt direktiv från kommun-
ledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi). Investeringsäskan-
dena delges ansvarig nämnd och lämnas in till KLF/ekonomi före 
sommaren. 
 
Kommunchefen utarbetar ett förslag till prioritering av inlämnade inve-
steringsäskanden. I prioriteringen ska en ram för kommunstyrelsens 
oförutsedda behov ingå. 
 
Kommunstyrelsen utarbetar ett beslutsförslag till kommunfullmäktige. 
 
Tidigt under hösten beslutar kommunfullmäktige om investeringsbud-
get per objekt under kommande kalenderår. 
 
Förvaltnings- och avdelningschefer säkerställer att hänsyn tas till ökade 
driftskostnader på grund av beslutade investeringar arbetas in i budge-
ten för kommande verksamhetsår. 
 
Under verksamhetsåret 

Investeringsprognoser ska lämnas av verksamheterna per sista april re-
spektive sista augusti. För december redovisas faktiskt utfall. Samtliga 
redovisningar ska kommenteras per objekt. 
 
Om fullmäktige fattar beslut om ytterligare investeringar under lö-
pande verksamhetsår ska beslutet omfatta finansiering och påverkan på 
det av fullmäktige fastställda finansiella målet.  
 
Året efter verksamhetsåret 

När verksamhetsåret är slut gör KLF/ekonomi ett bokslut över investe-
ringarna. Ett sammandrag ingår sedan i kommunens årsredovisning.  
 
Verksamheterna anmäler behov av eventuella ombudgeteringar av in-
vesteringar till KLF/ekonomi.  Ombudgeteringar mellan verksamhetsår 
beslutas av fullmäktige. 
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3. Leasingavtal   
 
Det finns två typer av leasing, finansiell och operationell leasing.  
 
Ett finansiellt leasingavtal motsvarar ett köp av objektet, det är tänkt att 
ägandet ska övergå till den som leasar. Ett leasingavtal betraktas också 
som finansiellt om tidperioden är så lång att den närmar sig objektets 
ekonomiska livslängd. Beslut om finansiella leasingavtal med en total 
kostnad överstigande ett prisbasbelopp fattas av kommunstyrelsen. 
 
Ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av objektet. 
 
För leasing av fordon finns separata riktlinjer, se referenser nedan. 
 
4. Ansvarsfördelning 
 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, vilket 
innebär att fullmäktige ska:  
 
• Besluta om finansiellt mål för kommunens investeringsverksamhet. 
• Fastställa investeringsbudget per objekt samt en ram för kommun-

styrelsens oförutsedda behov. 
• Vid beslut om ytterligare investeringar under löpande verksam-

hetsår besluta om finansiering och påverkan på det finansiella må-
let.  

• Besluta om ombudgeteringar av investeringar mellan verksamhets-
år. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska: 
• Upprätta förslag till investeringsbudget per objekt samt en ram för 

kommunstyrelsens oförutsedda behov. 
• Fatta beslut om investeringar inom av fullmäktige beslutad ram för 

oförutsett. Redovisa fattade beslut löpande till kommunfullmäktige. 
• Föreslå eventuella beslut om ytterligare investeringar under lö-

pande verksamhetsår inklusive finansiering och påverkan på det fi-
nansiella målet.  

• Fatta beslut om finansiella leasingavtal med en total kostnad över-
stigande ett prisbasbelopp. 

• Upprätta förslag till ombudgeteringar av investeringar mellan 
verksamhetsår 
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Kommunchefen 

• Prioritera inlämnade önskemål om investeringar och upprätta ett 
förslag till kommunstyrelsen på investeringsbudget per objekt samt 
en ram för kommunstyrelsens oförutsedda behov. 
 

Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer har följande arbetsuppgifter: 
• Upprätta underlag för beslut om investeringar. 
• Prioritera föreslagna investeringsobjekt.  
• Delge nämnden föreslagna investeringsobjekt. 
• Följa upp påbörjade investeringar, upprätta prognoser och vid be-

hov föreslå åtgärder.  
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) 

KLF/ekonomi bistår kommunstyrelsen i den ekonomiska processen. 
Arbetet omfattar: 
• Bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 

ekonomi. Sammanställa beslutsunderlag. 
• Upprätta och distribuera anvisningar och underlag för arbete med 

investeringsbudget, uppföljning och redovisning. 
• Informera förvaltningar om vilka kostnader som ska rymmas inom 

driftbudgeten kommande år. 
• Göra en årlig avstämning av genomsnittlig investeringsnivå. 
 
5. Underlag för beslut om investering 
 
Följande uppgifter ska normalt finnas med i underlaget för beslut om 
investeringar:  
• Kort beskrivning 
• Motivering 
• Påverkan på politiska prioriteringar som miljö, folkhälsa, tillgäng-

lighet, jämställdhet och likabehandling 
• Alternativ lösning 
• Konsekvensanalys, både vid beslut och ett icke-beslut 
• Investeringsutgift 
• Kostnadskalkyl inklusive påverkan på driftbudget och tillkom-

mande kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) 
 

6. Definitioner  
 
Allmänt 

Alla nedanstående tre grundkrav ska alltid vara uppfyllda vid en inve-
stering:  
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• Ekonomisk livslängd överstigande tre år 
• Anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
• Ska användas för stadigvarande bruk 
 
Ny-, till- och ombyggnad samt reinvestering 

Åtgärder som innebär standardhöjning genom ny-, till- eller ombygg-
nad ska normalt bokföras som en investering.  
 
Exempel på standardhöjande åtgärder: 
• Byte från två- till treglasfönster.  
• Förbättrad ventilation. 
• Nyasfaltering av en gata om det medför en ändrad utformning av 

gatan.  
• Byte av VA-ledningar om man samtidigt höjer ledningarnas kapa-

citet. 
• Byte av helt avskrivna VA-ledningar eller annan delkomponent i en 

anläggningstillgång. Bytet behöver inte innebära någon standard-
höjning.  (Reinvestering). 

 
Reparation och underhåll 
 
Åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och 
funktionella standard behandlas som reparation och underhåll och bok-
förs som driftskostnad det år som åtgärden utförs. 
 
När det gäller fastigheter så är t.ex. omläggning av tak, målning och ta-
petsering reparation och underhåll. Dit räknas även ändringsarbeten 
som flyttning av innerväggar i samband med omdisponering av loka-
ler. Om åtgärderna innebär en standardhöjning mot tidigare förhållan-
den kan de räknas som en investering.  
 
Gränsdragningen mellan underhållskostnader för att vidmakthålla en 
anläggning och standardhöjande åtgärder kan vara svår. Av praktiska 
skäl och när det gäller mindre belopp kan man acceptera att standard-
höjande åtgärder ingår i underhållskostnader. 
 
7. Referenser 
 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
0:12 Riktlinjer för redovisning av inventarier och leasingkontrakt 
2:33  Riktlinjer för kommunens fordon 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Riktlinjer 
3. Ansvarsfördelning 
4. Referenser 

 

1. Bakgrund 
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 
 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella 
som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs lång-
siktigt, ändamålsmässigt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter 
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  
 
 
2. Riktlinjer 

 
God ekonomisk hushållning säkerställs i Strömsunds kommun genom 
att: 
• kommun har en ekonomi i balans, 

• kommunens verksamheter styrs av de inriktningsmål för verksam-
heten och den budget, som kommunfullmäktige har fastställt, 

• vid konflikt mellan mål och budget är budgeten överordnad målen, 

• kommunens budget innehåller finansiella mål och mål för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, 

• planeringen av den ekonomiska politiken utgår från försiktighets-
principen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsätt-
ning, 

• resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag 
och utjämning bör uppgå till lägst två procent, 
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• överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida 

investeringar, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma alla större förändringar av 
verksamheten före genomförande, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma övergripande policys, planer 
och projekt som kommer att inverka på verksamheterna samt 

• de kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna har 
full kostnadstäckning. 

 
 
3. Ansvarsfördelning 

 

Kommunfullmäktiges alla beslut ska utgå från krav och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 
ekonomi.  
 
Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksam-
hetsansvarig nämnd, har ansvar för god ekonomisk hushållning inom 
sitt verksamhetsområde och inom ramen för sin budget. 
 
Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter).  
 
 
4. Referenser 
 

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 

9:5  Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
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• Besluta om finansiellt mål för kommunens investeringsverksamhet. 
• Fastställa investeringsbudget per objekt samt en ram för kommun-

styrelsens oförutsedda behov. 
• Vid beslut om ytterligare investeringar under löpande verksam-

hetsår besluta om finansiering och påverkan på det finansiella må-
let.  

• Besluta om ombudgeteringar av investeringar mellan verksamhets-
år. 

 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska: 
• Upprätta förslag till investeringsbudget per objekt samt en ram för 

kommunstyrelsens oförutsedda behov. 
• Fatta beslut om investeringar inom av fullmäktige beslutad ram för 

oförutsett. Redovisa fattade beslut löpande till kommunfullmäktige. 
• Föreslå eventuella beslut om ytterligare investeringar under löpan-

de verksamhetsår inklusive finansiering och påverkan på det finan-
siella målet.  

• Upprätta förslag till ombudgeteringar av investeringar mellan 
verksamhetsår 

 
Kommunchefen 

• Prioritera inlämnade önskemål om investeringar och upprätta ett 
förslag till kommunstyrelsen på investeringsbudget per objekt samt 
en ram för kommunstyrelsens oförutsedda behov. 
 

Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer har följande arbetsuppgifter: 
• Upprätta underlag för beslut om investeringar. 
• Prioritera föreslagna investeringsobjekt.  
• Delge nämnden föreslagna investeringsobjekt. 
• Följa upp påbörjade investeringar, upprätta prognoser och vid be-

hov föreslå åtgärder.  
 
Kommunledningsförvaltningen/ekonomi (KLF/ekonomi) 

KLF/ekonomi bistår kommunstyrelsen i den ekonomiska processen. 
Arbetet omfattar: 
• Bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 

ekonomi. Sammanställa beslutsunderlag. 
• Upprätta och distribuera anvisningar och underlag för arbete med 

investeringsbudget, uppföljning och redovisning. 
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• Informera förvaltningar om vilka kostnader som ska rymmas inom 

driftbudgeten kommande år. 
• Göra en årlig avstämning av genomsnittlig investeringsnivå. 
 
4. Underlag för beslut om investering 
 
Följande uppgifter ska normalt finnas med i underlaget för beslut om 
investeringar:  
• Kort beskrivning 
• Motivering 
• Påverkan på politiska prioriteringar som miljö, folkhälsa, tillgäng-

lighet, jämställdhet och likabehandling 
• Alternativ lösning 
• Konsekvensanalys, både vid beslut och ett icke-beslut 
• Investeringsutgift 
• Kostnadskalkyl inklusive påverkan på driftbudget och tillkom-

mande kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) 
 

5. Definitioner  
 
Allmänt 

Alla nedanstående tre grundkrav ska alltid vara uppfyllda vid en inve-
stering:  
• Ekonomisk livslängd överstigande tre år 
• Anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp 
• Ska användas för stadigvarande bruk 
 
Ny-, till- och ombyggnad samt reinvestering 

Åtgärder som innebär standardhöjning genom ny-, till- eller ombygg-
nad ska normalt bokföras som en investering.  
 
Exempel på standardhöjande åtgärder: 
• Byte från två- till treglasfönster.  
• Förbättrad ventilation. 
• Nyasfaltering av en gata om det medför en ändrad utformning av 

gatan.  
• Byte av VA-ledningar om man samtidigt höjer ledningarnas kapaci-

tet. 
• Byte av helt avskrivna VA-ledningar eller annan delkomponent i en 

anläggningstillgång. Bytet behöver inte innebära någon standard-
höjning.  (Reinvestering). 

 
  



 
 

 
Titel: Hantering av investeringar 

5 (5) 

Id nr:  9:1   
   

 
Reparation och underhåll 
 
Åtgärder som syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och 
funktionella standard behandlas som reparation och underhåll och bok-
förs som driftskostnad det år som åtgärden utförs. 
 
När det gäller fastigheter så är t.ex. omläggning av tak, målning och ta-
petsering reparation och underhåll. Dit räknas även ändringsarbeten 
som flyttning av innerväggar i samband med omdisponering av loka-
ler. Om åtgärderna innebär en standardhöjning mot tidigare förhållan-
den kan de räknas som en investering.  
 
Gränsdragningen mellan underhållskostnader för att vidmakthålla en 
anläggning och standardhöjande åtgärder kan vara svår. Av praktiska 
skäl och när det gäller mindre belopp kan man acceptera att standard-
höjande åtgärder ingår i underhållskostnader. 

 
6. Referenser 
 

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
0:12 Riktlinjer för redovisning av inventarier 
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Uppdragsgivare 

Styrgrupp 

Projektledare 

Arbetsgrupp 

Projektbeställning 

Projektplan 

Referensgrupp 

Projektpolicy för Strömsunds kommun 
Projektpolicyn syftar till att skapa en tydlig och enhetlig styrning och 
struktur för projektverksamheten i kommunen. Projekten ska arbeta 
mot bestämda utvecklingsmål på ett effektivt och resursbesparande 
sätt. Projektformen innebär att olika kompetenser samverkar för att 
genomföra ett väldefinierat mål inom en viss avgränsad tid och inom 
givna ramar. Denna policy gäller för projekt med kommunal finansie-
ring som ligger utanför ordinarie verksamhet och inte inryms i förvalt-
ningarnas ordinarie budget. 
 
Ett projekt är ett tydligt avgränsat utvecklingsarbete som ska  

• Ha ett bestämt avgränsat mål och syfte som tydligt anknyter till ett 
eller flera av kommunfullmäktige fastställda övergripande mål samt 
ett antal av dessa inriktningsmål 

• Genomföras under en begränsad projektperiod 
• Vara finansierat med ”öronmärkta” och särredovisade projektmedel 
• Ha skriftliga direktiv i form av en projektbeskrivning med tillhöran-

de budget 
• Genomföras enligt en fastställd projektplan 
• Bör ha en styrgrupp och en eller flera utsedda projektledare 
• Slutredovisas, med avseende på mål och förslag till hur resultat och 

erfarenheter ska tillvaratas, vid projekttidens slut. Delredovisningar 
lämnas löpande till den nämnd/styrelse som beslutat om projektet. 

 
Berörd nämnd eller styrelse fattar beslut om att starta projekt, söka pro-
jektmedel och anslå medel för medfinansiering. EU-projekt beslutas av 
kommunstyrelse/fullmäktige. Närmaste förvaltningschef anställer pro-
jektledare samt har personalansvar för denne. Förvaltningschefen har 
även det yttersta ansvaret för projektets genomförande. Kommunche-
fen utfärdar ”Riktlinjer för tillämpningar av projektpolicyn”.  
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Reglemente för den interna kontrollen 
 
Innehållsförteckning, § 

1. Syfte med den interna kontrollen 
2. Kommunstyrelsens ansvar 
3. Styrelsers och nämnders ansvar 
4. Förvaltningschefers ansvar 
5. Verksamhetsansvariga chefers och arbetsledares ansvar 

 
§ 1  Syfte med den interna kontrollen 

Detta reglemente med riktlinjer syftar till att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll av den verk-
samhet som styrelsen/nämnden ansvarar för. 
 
Den interna kontrollen ska på en rimlig nivå säkerställa: 

• att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv,  
• att informationen om verksamheten och den ekonomiska rapporte-

ringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 
• att de regler och riktlinjer som finns följs samt  
• att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 
 
§ 2  Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att de öv-
riga nämnderna genomför sin interna kontroll på ett tillfredställande 
sätt.  I ansvaret ingår att utfärda riktlinjer för kommunens interna kon-
troll. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppfölj-
ningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för den interna 
kontrollen och i de fall förbättringar behövs kräva sådana.  
 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrol-
len fungerar i de kommunala bolagen.  
 
Allvarliga brott mot eller brister som upptäcks i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen har utöver det övergripande ansvaret även ansvar 
för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
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§ 3  Styrelsers och nämnders ansvar 

Varje styrelse och nämnd har skyldighet att inom sitt verksamhetsom-
råde se till att den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.   
 
Styrelsen/nämnden ansvarar för  

• att upprätta och fastställa en årlig plan för sin interna kontroll, 
• att delge kommunstyrelsen den fastställda planen, 
• att intern kontroll genomförs enligt planen, 
• att upptäckta fel och brister åtgärdas samt 
• att årligen och senast vid den tidpunkt som kommunstyrelsen be-

stämmer rapportera resultatet av den interna kontrollen till kom-
munstyrelsen. 

 
Allvarliga brott mot eller brister som upptäcks i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.   
 
§ 4  Förvaltningschefers ansvar  

Förvaltningschefer eller motsvarande inom en styrelses/nämnds verk-
samhetsområde ansvarar för att konkreta rutiner utformas och införs så 
att en god intern kontroll kan upprätthållas.  
 
Förvaltningschefen ska löpande rapportera till styrelsen/nämnden om 
hur den interna kontrollen fungerar och resultatet av den.  
 
§ 5  Verksamhetsansvariga chefers och arbetsledares ansvar 

Alla verksamhetsansvariga chefer och arbetsledare i organisationen ska 
följa fastställda riktlinjer och rutiner för den interna kontrollen. De ska 
informera övriga anställda kvinnor och män om innehållet i riktlinjer 
och rutiner samt verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till 
en god intern kontroll. 
 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad eller till den kvinna eller man som styrelsen/nämnden har 
utsett.  
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Riktlinjer till reglemente för den interna kontrollen 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Årshjul för den interna kontrollen 
3. Upprättande av intern kontrollplan 
4. Nämndens årliga rapport till kommunstyrelsen 
 
 
1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för kommunens inter-
na kontroll.  
 
Enligt detta reglemente har varje styrelse och nämnd skyldighet att 
inom sitt verksamhetsområde se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och ändamålsenlig. 
 
Kommunstyrelsen har utfärdat dessa riktlinjer för styrelsers och nämn-
ders arbete med sin interna kontroll. 
 
2. Årshjul för den interna kontrollen 

Om kommunstyrelsen inte beslutar något annat gäller nedanstående 
årshjul för verksamhetsansvarig styrelses/nämnds arbete med intern-
kontroll. 
 
Kvartal 4  Förvaltningen upprättar ett förslag till plan för den inter-

na kontrollen under kommande kalenderår. 

Styrelsen/nämnden fastställer planen. 
 

Januari Förvaltningen delger kommunstyrelsen den fastställda 
planen för intern kontroll. 

 
Jan – dec Förvaltningen genomför intern kontroll enligt fastställd 

plan. 

Förvaltningschefen (eller motsvarande) rapporterar lö-
pande till styrelsen/nämnden om hur den interna kontrol-
len fungerar och resultatet av den. Vid upptäckta brister 
lämnas förslag på åtgärder för att åtgärda fel och brister. 

 Styrelsen/nämnden beslutar om eventuella åtgärder.
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Kvartal 1 Förvaltningschefen upprättar årligen ett förslag till kort-

fattad rapport om genomförd internkontroll. 

 Styrelsen/nämnden behandlar rapporten, som efter god-
kännande delges kommunstyrelsen. 

 
Allvarliga brott mot eller brister som upptäcks i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen, som i sin tur rappor-
terar till kommunfullmäktige.   
 
3. Upprättande av intern kontrollplan  

En risk- och konsekvensanalys bör göras innan den interna kontrollpla-
nen upprättas. Analysen är ett bra hjälpmedel vid val av processer för 
granskning. 
 
Utöver granskningen av processer i den löpande verksamheten bör 
planen omfatta:  

• nya och ändrade processer, 
• nya krav som jämställdhetsintegrering samt 
• större åtaganden och projekt. 
 
Den interna kontrollplanen ska som minimum innehålla:  

• vilken process/rutin/system som ska följas upp, 
• vilka moment som ska kontrolleras (kontrollmoment), 
• vilken funktion som ansvarar för att utföra kontrollen (kontrollan-

svarig),  
• omfattningen på uppföljningen (frekvensen),  
• metod för utvärdering (stickprov, enkät, statistik etc.) samt 
• till vem uppföljningen ska rapporteras och när. 
 
En mall för intern kontrollplan finns på intranätet. 

 
4. Nämndens årliga rapport till kommunstyrelsen 

Varje verksamhetsansvarig styrelse och nämnd ansvarar för att en kort-
fattad rapport om resultatet av under året genomförd internkontroll 
och resultatet av den upprättas och behandlas av styrelsen/nämnden.  
 
Rapporten ska innehålla information om omfattningen av utförd 
granskning, utfallet och eventuella vidtagna åtgärder. Rapporten ska 
också vid behov innehålla förslag på förbättring av kommungemen-
samma rutiner.  
 
Rapporten ska delges kommunstyrelsen under första kvartalet året 
därpå.  
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund
2. Riktlinjer
3. Ansvarsfördelning
4. Referenser

1. Bakgrund
I åttonde kapitlet i kommunallagen finns bestämmelser om kommu-
nens ekonomiska förvaltning. Lagen slår fast att målet för den ekono-
miska förvaltningen är att kommunen ska ha en god ekonomisk hus-
hållning i sin egen verksamhet och den verksamhet som kommunen 
bedriver genom andra juridiska personer. 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella 
som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs lång-
siktigt, ändamålsmässigt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter 
sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

2. Riktlinjer

God ekonomisk hushållning säkerställs i Strömsunds kommun genom 
att: 
• kommun har en ekonomi i balans,

• kommunens verksamheter styrs av de inriktningsmål för verksam-
heten och den budget, som kommunfullmäktige har fastställt,

• vid konflikt mellan mål och budget är budgeten överordnad målen,

• kommunens budget innehåller finansiella mål och mål för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning,

• planeringen av den ekonomiska politiken utgår från försiktighets-
principen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsätt-
ning,

• resultatet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag
och utjämning bör uppgå till lägst två procent,
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• överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida 

investeringar, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma alla större förändringar av 
verksamheten före genomförande, 

• kostnadsberäkna och resursavstämma övergripande policys, planer 
och projekt som kommer att inverka på verksamheterna samt 

• de kommunala bolagen och de affärsdrivande verksamheterna har 
full kostnadstäckning. 

 
 
3. Ansvarsfördelning 

 

Kommunfullmäktiges alla beslut ska utgå från krav och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Kommunledningsförvaltningen/ekonomi 
ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att analysera kommunens 
ekonomi.  
 
Nämnderna, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksam-
hetsansvarig nämnd, har ansvar för god ekonomisk hushållning inom 
sitt verksamhetsområde och inom ramen för sin budget. 
 
Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att bidra till god 
ekonomisk hushållning inom kommunen. Det innebär att arbete och 
uppdrag ska utföras kostnadseffektivt både när det gäller tidsåtgång 
och utnyttjande av resurser (t ex. materialåtgång, energiförbrukning, 
resor, transporter).  
 
 
4. Referenser 
 

Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 

0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 

9:5  Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
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1. Bakgrund

Resultatutjämningsreserven i Strömsunds kommun är avsedd att ut-
jämna normala svängningar i intäkter över konjunkturcykler, med syfte 
att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad kon-
junkturnedgång. 

Det ska vara överskott under år med god utveckling av skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning och/ 
eller särskilda överskott i verksamheten som reserveras för resultatut-
jämning. Syftet med utjämningen är att åstadkomma en stabil verksam-
het över en konjunkturcykel. 

Omvänt ska inte disposition ske ur reserven för att täcka ett underskott 
som uppkommit av andra skäl, till exempel om nämnderna inte hållit 
sina budgetar. Disposition får inte heller ske för att täcka ett underskott 
som uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten 
till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i 
verksamhetens demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att 
anpassa kostnader då förändringarna bedöms vara mer än ett år. Dis-
position får inte heller utnyttjas för att sänka kommunens utdebitering. 

Bedömning av om det är ett år med hög- eller lågkonjunktur görs ge-
nom att jämföra skatteunderlagsutvecklingen för det aktuella året med 
det genomsnittliga utfallet för de senaste 10 åren. Är prognosen/utfallet 
för året under genomsnittet är det lågkonjunktur. Om värdet för året är 
det är högre är det högkonjunktur. 
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2. Riktlinjer 

 
Resultatutjämningsreserven i Strömsunds kommun ska hanteras enligt 
nedanstående riktlinjer: 

 
• Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapi-

tal. 

• Reservering till resultatutjämningsreserven får göras om kommu-
nens finansiella mål är uppnådda med ett maximalt belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två 
procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 

• Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i 
reserven vid utgången av varje redovisningsår. Maximalt 6 procent 
av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekono-
misk utjämning får avsättas till resultatutjämningsreserven. Det 
motsvarar cirka 45 mkr för Strömsunds kommun i 2012 års nivå. 

• Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska 
fattas i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget, men 
kan vid behov revideras i samband med bokslut.  

• I budgetbeslutet för kommande års budget är ianspråktagande av 
resultatutjämningsreserven maximerad till 2 procent av skatteintäk-
ter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag (dock ej mer än 
vad som är reserverat). Det motsvarar cirka 14 mkr för Strömsunds 
kommun i 2012 års nivå. 
 

3. Ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige fattar beslut om förändring av resultatutjäm-
ningsreserv. Beslutet ska fattas som ett eget och tydligt beslut (aktivt). 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om för-
ändring av kommunens resultatutjämningsreserv. Kommunlednings-
förvaltningen/ekonomi ska bistå kommunstyrelsen i sitt arbete med att 
analysera kommunens ekonomi.  
 
4. Referenser 
 
Kommunallagen, kapitel 8 om ekonomisk förvaltning 
Kommunala resultatutjämningsreserver, prop 2011/12:172 
0:9 Riktlinjer för ekonomisk process – budget, mål och uppföljning 
9:4 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
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