
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-10 

 

 

Plats och tid Konferensrum P1, medborgarhuset Sveg, 10.00-10.40  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Olle Larsson (HP) 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 
Johan Fredholm (M) 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) 
Magnus Karlsson (S) 
Karin Holmin (VH)  

 

 Tjänstgörande ersättare 
Ted Länsberg (SD) 

 

Övriga närvarande Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 

 

Paragrafer 196–198  

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 

Justerare Bengt-Arne "Baben" Persson (L) 
 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021 

  

1



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-10 

 

 

Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 196 Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 

2023–2024 
2022/723 

§ 197 Försäljning Funäsdalen 77:5 2022/773 
§ 198 Kommunstyrelsens delegationsordning 2022/861 

 
 

2



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-10 

Ks § 196 Dnr KS 2022/723 
 

 

Programutbud Härjedalens gymnasium läsår 2023–
2024 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige bibehåller nuvarande programstruktur och att utöver 
befintliga program och inriktningar utöka med Naturbruksprogrammet, 
inriktning mot naturturism. Kostnaden för det nya programmet på 1 000 000 
kronor per år tillförs bildningsförvaltningens budget. 
 
Rektor för Härjedalens gymnasium ska inför varje läsårs start se över antalet 
elever vid varje program och inriktning och därefter besluta om programmet 
eller inriktningen ska starta, för att effektivisera verksamheten och få en 
budget i balans. 

Ärende 

Inför antagningen till höstterminen 2022 kan rikets gymnasieskolor se en 
tendens att fler elever än tidigare väljer yrkesförberedande program. Härje-
dalens gymnasium arbetar utifrån sina förutsättningar med marknadsföring 
av befintliga program, för att få fler elever att välja Härjedalens gymnasium. 
Särskilt riktas insatserna till kommunens egna elever. Ju fler elever från 
kommunen som väljer Härjedalens gymnasium, desto effektivare verksamhet 
kan bedrivas vid Härjedalens gymnasium.  
 
Under våren har Härjedalens gymnasium utrett och föreslagit bildningsut-
skottet att starta Naturbruksprogrammet med inriktning naturturism. Anled-
ningen att just detta program föreslagits är intresset hos elever för yrkes-
inriktade program samt att turism är en av Härjedalens viktigaste närings-
verksamheter. 
 
Bildningsutskottet fick vid sammanträdet i maj en presentation av program-
met. Utskottets beslutade då, Bu § 26/2022, att låta förvaltningen tillsamm-
ans med Härjedalens gymnasium genomföra en utredning av bland annat 
förutsättningarna hos företagen i kommunen och intresset hos eleverna. Ut-
redningen presenterades vid ett extra bildningsutskott i augusti. Bildnings-
utskottet beslutade då, Bu § 36/2022, att ge förvaltningen i uppdrag att inför 
läsåret 2023 föreslå en ny programstruktur för Härjedalens gymnasium. 
 
I dagsläget är det svårt att se att en reducering av befintliga program eller in-
riktningar kan ge ett ekonomiskt positivt resultat, om man skulle utöka med 
ytterligare program. Trots att eleverna i årskurs 8 i Härjedalens kommun är 
positiva till Naturbruksprogrammet med inriktning naturturism, vet man inte 
säkert hur många som vid ansökan inför höstterminen 2023 väljer detta. 
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Utmaningen gällande programstruktur är just att man inte kan veta i förväg 
vad eleverna kommer att välja, då många faktorer avgör. Naturbruksprogram 
med inriktning naturturism anses dock gynna Härjedalens gymnasiums 
möjlighet att utöka antalet elever och särskilt från hemkommunen. 

Ekonomi 
Att utöka programstrukturen med Naturbruksprogrammet inriktning natur-
turism beräknas kosta 1 000 000 kronor per år. Om kostnaderna för inter-
kommunala ersättningar (IKE) minskas om elever från Härjedalen i större 
utsträckning väljer Härjedalens gymnasium förväntas kostnaden gynna det 
ekonomiska läget, därför bör budgeten för Härjedalens gymnasium ses över 
inför varje läsår av rektor. 

Förslag från beredande organ 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige bibehåller nuvarande programstruktur och att utöver 
befintliga program och inriktningar utöka med Naturbruksprogrammet, 
inriktning mot naturturism. Kostnaden för det nya programmet på 1 000 000 
kronor per år tillförs bildningsförvaltningens budget. 

Rektor för Härjedalens gymnasium ska inför varje läsårs start se över antalet 
elever vid varje program och inriktning och därefter besluta om programmet 
eller inriktningen ska starta, för att effektivisera verksamheten och få en 
budget i balans. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Johan Fredholm (M), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Mats Ericsson (C), Ted Länsberg (SD) 
och Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen lämnar 
fullmäktige samma förslag som bildningsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins med fleras 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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Försäljning Funäsdalen 77:5 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillåtelse att avyttra 
fastigheten Funäsdalen 77:5. 

Ärende 

I Funäsdalen råder idag vad Härjegårdar fastighets AB (HFAB) betraktar som 
akut bostadsbrist. Som en del av åtgärder för att åtgärda detta önskar 
Härjegårdar sälja ett par flerfamiljshus, så att intäkterna från försäljningen kan 
användas till att finansiera nybyggnation av lägenhetshus. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C) och Olle Larsson (HP) föreslår att 
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ger HFAB tillåtelse att avyttra 
fastigheten Funäsdalen 77:5. 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunstyrelsen inte lämnar ärendet till 
fullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms med fleras 
förslag eller enligt Holmins förslag och fastslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Fredholms med fleras förslag. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att besluta enligt 
Fredholms med fleras yrkande, nej för att besluta enligt Holmins med fleras 
yrkande. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Per-Erik ”Pelle” Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Ted Länsberg (SD). 
Nej: Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster 
beslutar enligt Fredholms med fleras förslag. 
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Reservation: 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 
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Kommunens firmatecknare 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning. 

Ärende 

Lantmäteriet anser att det av kommunens styrdokument inte framgår att 
projektledaren för överlämning av vägar är behörig att företräda kommunen i 
förrättningsärenden hos Lantmäteriet. Kommunledningsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag till ny delegationsordning där beslutanderätten i sådana 
ärenden ges till samhällsutvecklingschefen med möjlighet att vidaredelegera. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Karin Holmin (VH) 
föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget och 
Holmins förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
Mark- och exploateringsingenjörer 
Projektledare överlämning vägar 
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