
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

 

Justerandes sign. 

Plats och tid Konferensrum P1, medborgarhuset Sveg, 16:50-17:20  

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

 

 Tjänstgörande ersättare 
Christer Nordqvist (S) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Ted Länsberg (SD)  

Övriga närvarande Gunnel Gyllander, kommunchef 
Ola Regnander, ekonomichef 
Johan Höglund, sekreterare 

 

Underskrifter Paragrafer 54-55  

Ordförande 
  

Lars-Gunnar Nordlander (S)   

Sekreterare 
  

Johan Höglund   

Justerare 
  

Bengt-Arne "Baben" Persson (L) 
 
Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 54 Dnr KS 2021/533 
 

Justerandes sign. 

Läkaren 5, Sveg (Ögränd)  

Beslut 

Kommunstyrelsen försäljer Läkaren 5 enligt förslag till köpekontrakt. 

Ärende 

Karin Holmin (VH) har inför dagens sammanträde begärt att 
kommunstyrelsen för en information om processen att försälja fastigheten 
Läkaren 5 i Sveg. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2021 (Ks § 150/2021) att lägga 
ut fastigheten till försäljning. Fastigheten har nu sedan en tid tillbaka legat 
ute på annons och ett anbud som bedöms vara intressant har lämnats till 
kommunen. 

Ekonomi 
Den föreslagna köpeskillingen, 1 350 000 kr, är en intäkt till kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Olle Larsson (HP) föreslår att 
kommunstyrelsen försäljer Läkaren 5 enligt förslag till köpekontrakt. 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Billy Anklew (-) 
föreslår att kommunstyrelsen inte godkänner försäljningen. 

Beslutsgång 

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

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Häggkvists och Larssons förslag, nej för att besluta 
enligt Holmins med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Bengt-Arne "Baben" Persson (L), 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 8 av kommunstyrelsens ledamöter har röstat ja och 3 
har röstat nej. Kommunstyrelsen beslutar således enligt Häggkvists och 
Larssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 54, fortsättning Dnr KS 2021/533 
 

Justerandes sign. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Bengt-Arne Persson (L) och Karin Holmin (VH) reserverar 
sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-16 

Ks § 55 Dnr KS 2021/584 
 

Justerandes sign. 

Försäljning av Hede kyrkby 69:1 och 70:1 
(Veterinärhuset) 

Beslut 

Kommunstyrelsen försäljer Hede kyrkby 69:1 och 70:1 enligt förslag till 
köpekontrakt. 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2021 (Ks § 151/2021) att lägga 
ut Läkaren 5 till försäljning. Fastigheten har under en tid tillbaka legat ute på 
annons och ett anbud som bedöms vara intressant har lämnats till 
kommunen. 

Ekonomi 
Den föreslagna köpeskillingen, 1 600 000 kr, är en intäkt till kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
försäljer Hede kyrkby 69:1 och 70:1 enligt förslag till köpekontrakt. 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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