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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 23 Dnr KS 2021/534 

 

Medborgarförslag om att arbetshandlingar och 
utredningar i ärenden bör digitaliseras och gå att 
komma åt via webben 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen digitaliserar och på 
webben publicerar arbetshandlingar och utredningar. 

Handlingar blir som huvudregel allmänna när ärendet de tillhör avslutas. 
Arbetshandlingar är inte allmänna. Allmänna handlingar lämnas på begäran 
ut, under förutsättning att en sekretessprövning inte visar några hinder mot 
utlämnande.  

En förstudie avseende eArkiv har nyligen avslutats. Om eArkiv införs kan 
allmänna offentliga handlingar på webben göras åtkomliga för allmänheten. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 24 Dnr KS 2021/980 

 

 

Granskning av finansiella placeringar 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret på granskningen till revisorerna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat rutinerna kring kommunens finansiella placeringar 
och rekommenderar att kommunstyrelsen uppdaterar placeringspolicyn med 
hänsyn till ett etiskt och hållbart perspektiv samt tydliggör definitionen av 
överlikviditet. 
 
Härjedalens kommun har under innevarande månad avvecklat sin sista 
obligation som placerats i enlighet med nu gällande policy för medels-
förvaltning. Någon likviditet för nya placeringar finns inte i dagsläget, utan 
all likviditet kommer att tas i anspråk för kommunens investeringsverk-
samhet och löpande drift. Om frågan åter blir aktuell i framtiden ska en ny 
policy tas fram som bland annat beaktar de synpunkter revisorerna framfört. 

Ekonomi 
En reviderad policy för medelsförvaltning i enlighet med revisorernas 
förslag skulle kunna minska avkastningen på placerat kapital då 
placeringsalternativen minskar. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
svaret på granskningen till revisorerna.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 25 Dnr KS 2020/1030 

 

Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor i investeringsmedel 2022 för inköp 
av 17 manuella lansar till skidstadion i Sveg under förutsättning att medel till 
projektet beviljas av Arvsfonden. 

Ärende 

Ett fungerande konstsnösystem i Sveg är en förutsättning för att kunna fortsätta 
driva NIU-utbildningarna vid Härjedalens gymnasium. Det medför betydande 
extra kostnader för Härjedalens gymnasium att köra NIU-eleverna till 
alternativa utövningsarenor, vilket är vad som sker när snötillgången inte kan 
säkras. Arbetsmiljömässigt är inte arbetssättet att föredra för vare sig elever 
eller personal, därtill ökar arbetstiden för personalen. 
 
Snöprojektet i Sveg är ett samarbete mellan Svegs idrottsklubb, Härjedalens 
gymnasium, kultur- och fritidsavdelningen och utvecklingsavdelningen.  
 
Inom snöprojektet har medel sökts bland annat genom bygdemedel och hos 
Allmänna arvsfonden för investering av fasta manuella snölansar på 
skidstadion. Investeringen i konstsnösystemet beräknas totalt kosta cirka 
6 000 000 kronor inklusive moms. 

Investeringen behövs för att säkerställa ett fungerande konstsnösystem för 
fortsatt drift av NIU-utbildningarna vid Härjedalens gymnasium. 

Ekonomi 
700 000 kr belastar investeringsbudgeten för 2022. 

Tjänstemannaförslag 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige anslår 700 000 kronor 
i investeringsmedel 2022 för inköp av 17 manuella lansar till skidstadion i 
Sveg under förutsättning att medel till projektet beviljas av Arvsfonden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 25, fortsättning Dnr Ks 2020/1030 

 

Förslag under sammanträdet 

Bengt-Arne Persson (L) föreslår att kommunledningsutskottet lämnar samma 
förslag som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 26 Dnr KS 2022/248 

 

eArkiv 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att införa ett eArkiv och den löpande driftkostnaden 
beaktas i budgetarbetet för 2023 

Ärende 

Kommunen har under 2021 tillsammans med Åre kommun genomfört en för-
studie av eArkiv. För att kunna på ett korrekt sätt hantera digitala original-
handlingar måste ett eArkiv finnas. Handlingar som upprättas eller inkommer 
digitalt ska således arkiveras digitalt. I ett eArkiv kan allmänheten, företagare 
och kommunens tjänstepersoner själva ta del av vissa handlingar. Hanteringen 
och utlämnandet av allmänna handlingar tar idag mycket tid i anspråk och 
förenklas med hjälp av ett eArkiv. Dessutom förkortas handläggningstiden.  
 
Förstudien har resulterat i ett förslag att skapa en gemensam organisation för 
drift och systemintegration, där fem kommuner kommer att delta, under 
ledning av Åre kommun. Nästa steg blir att upphandla ett system för digital 
arkivering, ett så kallat eArkiv, vilket kommer att ske under 2022. Själva 
införandet av ett eArkiv görs under 2023. 

Ekonomi 
Kostnader för upphandling som sker under 2022 tas från befintlig budget. 
Ingen kostnad för inköp av system finns i och med att det är en funktion som 
upphandlas. Kostnaden för funktionen beräknas till 10–15 000 kr per månad. 
Kostnad för drift och systemintegration av ett infört eArkiv tas årligen från 
budget med start 2023 och har beräknats till 600 000 kr per år. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa 
ett eArkiv och den löpande driftkostnaden beaktas i budgetarbetet för 2023. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Johan Fredholm (M) och ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunledningsutskottet lämnar 
samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 26, fortsättning Dnr Ks 2022/248 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 27 Dnr KS 2022/255 

 

Riktlinjer för visselblåsning 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för visselblåsning. 

Ärende 

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(2021:890), den så kallade visselblåsarlagen, innebär att arbetsgivare med 
fler än 50 anställda från och med den 17 juli 2022 har en skyldighet att 
inrätta interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden. Syftet med 
den nya lagstiftningen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning 
samt att förstärka skyddet för visselblåsaren. Den nya lagstiftningen innebär 
också förändringar i offentlighets- och sekretesslagen och säkrar 
anonymiteten för den som använder sig av visselblåsarfunktionen. 
 
Lagstiftningen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av 
information om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att 
missförhållandena kommer fram. Meddelarfriheten gäller som tidigare.  
 
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att arbetsgivare uppfyller sina 
skyldigheter. 
 
Information om förfarande för hur man rapporterar via interna och externa 
rapporteringskanaler ska finnas tydligt och lättillgängligt, exempelvis via 
Insida och webb. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen känd påverkan på kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
riktlinjer för visselblåsning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

9



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 28 Dnr KS 2021/650 

 

Överklagat beslut, reglerområde för skotertrafik i 
Lofsdalen 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande till förvaltningsrätten. 

Ärende 

Kommunfullmäktiges beslut § 10 från sammanträdet den 28 februari 2022 
har överklagats. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
yttrande till förvaltningsrätten. 

Ekonomi 
Överklagan har på kort sikt ingen verkan på kommunens ekonomi. Skulle 
förvaltningsrätten avslå överklagan tillkommer inte heller någon särskild 
verkan på kommunens ekonomi. Skulle förvaltningsrätten bifalla överklagan 
blir de ekonomiska verkningarna på kommunens ekonomi mer 
svåröverskådliga. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till yttrande till förvaltningsrätten. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 29 Dnr KS 2022/247 

 

Samverkan med regionen, kommunförbund 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige 
 - godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- beslutar att Härjedalens kommun går med som medlem i Kommunförbundet 
Jämtland Härjedalen. 
- godkänner stadgar för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- tillstyrker Primärkommunala samverkansrådet som interimistiskstyrelse till 
dess att ordinarie förbundsmöte hålls.  
- beslutar att Härjedalens kommuns andel av återbetalning av överskott från 
överenskommelsen med Regionen, används för kostnader för bildandet av 
kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 

Ärende 

Länets kommuner har ingått ett avtal om regional samverkan med Region Jämt-
land Härjedalen. I december 2020 beslutade Regionens samverkansråd att för-
länga avtal om samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och regionens 
kommuner till och med 2022-12-31. Avtalet sades upp 2021-12-31 och upphör 
att gälla 2022-12-31.  
 
En utredning av eventuellt bildande av en ideell förening (i detta sammanhang 
kallat kommunförbund) och kommunalförbund har gjorts och Primärkommunala 
samverkansrådet beslutade vid sammanträde i februari 2022, att Kommunför-
bundet Jämtland Härjedalen ska bildas. Som interimistisk styrelse utsågs Pri-
märkommunala samverkansrådet, detta i avvaktan på att ordinarie förbundsmöte 
kan hållas. Föreningen ska bildas under 2022 och verksamheten i föreningen ska 
vara i full gång den 1 januari 2023. Alla kommuner i länet som avser vara med-
lemmar i kommunförbundet måste senast den 31 maj 2022 i sina respektive 
kommunfullmäktige fatta beslut om medlemskap. Första ordinarie förbundsmöte 
ska genomföras i december 2022. 
 
Enligt lag och förordning ska regionen i arbetet med regional utveckling sam-
verka med länets kommuner. I och med regionbildningen 2015 tappade komm-
unerna alltmer kopplingen till dessa frågor. Kommunstyrelsernas ordförande 
hade platser i det tidigare regionförbundets styrelse och hade då en annan insyn 
än nu. Primärkommunala samverkansrådet har sett dels behov av mer struktur 
för hur samverkan ska ske, dels behov av att dialogen mellan regional och lokal 
nivå stärks eftersom det lokala perspektivet skiljer sig från det regionala. En tyd-
lighet i detta måste skapas och bildande av ett Kommunförbund är ett led i det. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 29, fortsättning Dnr Ks 2022/247 

 

Ekonomi 
Kostnaden för kommunförbundet ska vara densamma som för den kommunala 
överenskommelsen med regionen. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
 - godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- beslutar att Härjedalens kommun går med som medlem i Kommunförbundet 
Jämtland Härjedalen. 
- godkänner stadgar för Kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 
- tillstyrker Primärkommunala samverkansrådet som interimistiskstyrelse till 
dess att ordinarie förbundsmöte hålls.  
- beslutar att Härjedalens kommuns andel av återbetalning av överskott från 
överenskommelsen med Regionen, används för kostnader för bildandet av 
kommunförbundet Jämtland Härjedalen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 30 Dnr KS 2022/256 

 

Upptagande av lån 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under åren 2022–2024 
nyupplåna 300 miljoner kronor. 

Ärende 

Härjedalens kommun har under en följd av år haft en hög investeringstakt 
inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Behov av utökad kapacitet 
och skärpta myndighetskrav har inneburit att kommunen i dialog med 
tillsynsmyndigheten intensifierat arbetet. Kommunens nuvarande renings-
teknik med fällningsdammar byts delvis ut till konventionell rening vilket 
kräver omfattande investeringar.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 53, att ge 
kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 200 miljoner kronor under åren 2019–
2021. Låneutrymmet har ej utnyttjats varför ett nytt beslut måste fattas.  

Investeringarna krävs för att möta ökat krav på kapacitet samt ökade 
miljökrav. 

Ekonomi 
Kapitalkostnaderna finansieras genom vatten och avloppstaxan.  

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen rätt att under åren 2022–2024 nyupplåna 300 miljoner 
kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 31 Dnr KS 2022/245 

 

 

Budget 2023, kommunledningsförvaltningen, 
information 

Ärende 

Kommunchef Gunnel Gyllander redogör för kommunledningsförvaltningens 
budgetäskanden 2023. Kommunledningsförvaltningen behöver inte utökade 
budgetramar, däremot har Räddningstjänstförbundet begärt ökade anslag om 
totalt 1 250 000 kronor. Även fastighetsbudgeten bedöms behöva utökas som 
en följd av att kommunen hyr fler lokaler samtidigt som Härjegårdar 
fastighets AB höjer hyrorna. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 32  

 

 

Arbetsgivarfrågor, information 

Beslut 

Kommunledningsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 13 april lämna ett förslag på ett 
bonussystem som ska underlätta rekrytering inom vård och omsorg under 
sommaren. 

Ärende 

HR-chef Elin Lemon lämnar kommunledningsutskottet en information om 
aktuella arbetsgivarfrågor. 

Under våren har det pågått diskussioner om att vid vård och omsorgen införa 
tre semesterperioder istället för de två som finns idag. Kommunen har svårt 
att finna semestervikarier till verksamheterna i fråga och tre 
semesterperioder snarare än två skulle hjälpa att lösa bemanningen. Trots det 
har man nu ändå bestämt att också i sommar använda sig av två 
semesterperioder. Att förskjuta semesterperioderna kan vara ett kortsiktigt 
sätt att lösa problemet, men på längre sikt är det viktigare att säkra 
kommunens kompetensförsörjning. 

Lemon redogör också för resurscenters uppdrag och verksamheter. Resurs-
center är en enhet vid HR-avdelningen och arbetar med schemaläggning och 
rekrytering för social- och samhällsutvecklingsförvaltningarna. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
föreslår att kommunledningsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 13 april lämna ett förslag på ett 
bonussystem som ska underlätta rekrytering inom vård och omsorg under 
sommaren. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans eget 
och Häggkvists förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 33 Dnr KS 2022/134 

 

Granskning av bisysslor 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret av granskningen till revisorerna. 

Ärende 

Kommunens revisorer har granskat bisyssla enligt revisionsplan. Syftet med 
granskningen är att bedöma om kommunen har rutiner för att fånga upp och 
bedöma anställdas bisysslor. 
 
Om bisysslan konkurrerar med huvudarbetsgivarens verksamhet kan detta 
utgöra ett allvarligt brott mot den anställdes anställningsavtal. Regler om 
bisyssla finns såväl i lagstiftning samt kollektivavtal. 
 
Hösten år 2021 reviderades Rutin för Bisyssla och information gick således 
ut. Vid de årliga mål- och medarbetarsamtalen ställs en fråga till medarbet-
arna om bisyssla. Svaret dokumenteras sedan enligt verksamhetens rutin. 

Härjedalens kommun följer gällande lagstiftning och kollektivavtal. 

Ekonomi 
Ingen verkan på ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
svaret av granskningen till revisorerna. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
och Johan Fredholm (M) föreslår att kommunledningsutskottet lämnar 
samma förslag som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 34 Dnr KS 2022/135 

 

Granskning av distansarbete 

Beslut 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret av granskning till revisorerna. 

Ärende 

Kommunens revisorer har granskat distansarbete enligt revisionsplan. 
Distansarbete är en möjlighet för anställda om arbetet tillåter. Med distans-
arbete menas arbete som sker på annan plats än på ordinarie arbetsplats, till 
exempel i hemmet. Att kontinuerligt arbeta på distans är inte möjligt för alla 
yrkesgrupper och kräver alltid en skriftlig överenskommelse mellan med-
arbetare och närmsta chef. Härjedalens kommun tillhandahåller en avtalsmall 
för sådana överenskommelser samt tillhörande rutin.  
 
I EU:s ramavtal om distansarbete definieras distansarbete som ”ett sätt att 
organisera och/eller utföra arbete med användande av informationsteknik 
inom ramen för ett anställningsavtal eller anställningsförhållande, där arbete, 
som också kan utföras i arbetsgivarens lokaler regelbundet utförs utanför 
dessa lokaler." 
 
Att en medarbetare vid enstaka tillfällen arbetar hemifrån eller på annan plats 
än huvudarbetsplatsen är inte samma sak som att arbeta på distans enligt 
europeiska ramavtalets mening som Härjedalens kommun följer.  

Härjedalens kommun följer gällande lagstiftning och direktiv. 

Ekonomi 
Ingen verkan på ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
svaret av granskning till revisorerna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 34, fortsättning Dnr Ks 2022/135 

 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunledningsutskottet lämnar samma 
förslag som kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet lämnar samma förslag som 
kommunledningsförvaltningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 35  

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med februari 2022. Under 
perioden har kommunen gjort ett 714 000 kronor bättre resultat än 
driftbudgeten. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 36 Dnr KS 2022/249 

 

 

Aktieägartillskott Inlandsbanan AB 

Beslut 

Kommunledningsutskottet ger ekonomichef Ola Regnander i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 13 april ta fram ett underlag till hur ett 
aktieägartillskott kan utformas. 

Ärende 

Inlandsbanan AB (IBAB) har under 2021 hamnat i en situation med likviditets-
problem, vilket i sin tur beror på att Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg 
AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB) har dålig likviditet. Det 
i sin tur förklaras främst av Covid19-pandemin, inköp av nya motorvagnståg 
samt svag lönsamhet i dotterbolagen. IBAB har därför blivit tvunget att hjälpa 
ett dotterbolag med likviditet, vilket skapat likviditetsproblem i moderbolaget. 

IBAB begär därför av ägarkommunerna ett ovillkorat aktieägartillskott om 30 
miljoner kronor. Syftet är dels att ha tillräckligt med likvida medel för att 
säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels att undvika risken att 
behöva upprätta kontrollbalansräkning. Med ovillkorat aktieägartillskott menas 
att tillskottet lämnas utan villkor mot övriga aktieägare om att få pengarna till-
baka. Därför ses det som ett definitivt och bestående tillskott till bolaget. 
Aktieägartillskottet hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditets-
brist i koncernen men även för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. 
I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. 
Utbetalning av tillskottet föreslås ske i kontanta medel senast den 1 augusti i 
år. Ägarkommunernas andelar i Inlandsbanan AB redovisas i särskild bilaga. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunledningsutskottet 
ger ekonomichef Ola Regnander i uppdrag att till kommunstyrelsens samman-
träde den 13 april ta fram ett underlag till hur ett aktieägartillskott kan 
utformas. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 37  

 

 

Situationens i Ukraina verkan på kommunen, 
information 

Ärende 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunledningsutskottet en 
information om hur kriget i Ukraina påverkar kommunen. 

Ännu kan ingen större verkan på kommunens verksamheter märkas. Ett litet 
antal ukrainska flyktingar har kommit till kommunen, men dessa har själva 
ordnat sitt boende. Migrationsverket har också meddelat kommunen att man 
för tillfället inte är i behov av några boenden. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-03-30 

Klu § 38  

 

Övrig fråga, talerätt i byggärenden 

Ärende 

Olle Larsson (HP) ställer frågan hur det kommer sig att samebyar ges tillfälle 
att yttra sig i byggärenden på privata marker där rätt till renbete saknas, 
närmare bestämt vem som har beslutat att den möjligheten ska ges. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att vid planläggning är det 
plan- och bygglagen som tillsammans med riksintresseanspråken styr vem 
som ska ges tillfälle att yttra sig. 

Frågan skickas till miljö- och byggavdelningen för att till nästkommande 
sammanträde i kommunstyrelsen få ett utförligare svar. 

_____ 
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