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Kommunstyrelsen 
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Plats och tid Konferensrum P1, medborgarhuset Sveg, 10:00-14:30  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
Billy Anklew (-) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) 
Johan Fredholm (M) 
Magnus Karlsson (S), paragrafer 116–123 
Karin Holmin (VH) 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Lars-Olof Mattsson (M), paragrafer 124–130 
Christer Nordqvist (S) 
Ted Länsberg (SD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lars-Olof Mattsson (M), paragrafer 116–123  

Övriga närvarande Ola Regnander, ekonomichef, paragraf 118 
Lars Nyman, förbundschef räddningstjänstförbundet, paragraf 119 
Kristina Jämting, projektledare OX2, paragraf 120 
Victoria Nord, OX2, paragraf 120 
Sara Österberg, OX2, paragraf 120 
Till Henschel, SCA, paragraf 120 
Elin Lemon, HR-chef, paragrafer 121–123 
Anda Embretzen, socialchef, paragrafer 123–124 
Rickard Stenberg, VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, 
paragrafer 125–126 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 

 

Underskrifter Paragrafer 116–130  

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 
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Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 116 Avyttra/efterskänka aktier Destination Vemdalen 2022/293 
§ 117 Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 

2021 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

2022/307 

§ 118 Ekonomisk uppföljning  
§ 119 Räddningstjänstförbundets verksamheter, 

information 
 

§ 120 Begäran om tillstyrkan av vindkraftpark i 
Grubban, information 

 

§ 121 Mottagande av flyktingar från Ukraina, 
information 

 

§ 122 Övrig fråga, lägesrapport 
vikariesituationen/bemanning semesterperioden 
juni-augusti 

 

§ 123 Övrig fråga, redovisning av resultatet från 
medarbetarundersökningen som genomfördes 
hösten 2021 

 

§ 124 Övrig fråga, näva-platserna vid Svegs 
hälsocentral; status 

 

§ 125 Övrig fråga, "sidouppdrag" utförda av Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB 

 

§ 126 Övrig fråga, utvärdering av Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB 

 

§ 127 Övrig fråga, utvärdering av 
vindkraftsetableringar 

 

§ 128 Övrig fråga, dynamiskt inköpssystem  
§ 129 Meddelanden  
§ 130 Delegationsbeslut  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 116 Dnr KS 2022/293 
 

 

Avyttra/efterskänka aktier Destination Vemdalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar samhällsutvecklingsförvaltningen att avyttra 
alternativt överlåta Härjedalens kommuns aktieinnehav i Destination 
Vemdalen AB. 

Ärende 

När kommunen 2015 sålde Härjedalens turistanläggningar AB (HTAB) 
övergick bolagets aktieinnehav i Destination Vemdalen AB till kommunen. 
Kommunen har sedan dess årligen betalat en ägaravgift till Destination 
Vemdalen AB. Avgiften har finansierats med de pengar som kommunen fick 
vid försäljningen av HTAB. Kommunfullmäktige beslutade den 30 
november 2020 (§ 101) att betala ut de återstående pengarna från 
försäljningen till Vemdalens och Hedes respektive företagarföreningar. 
Pengarna från försäljningen av HTAB har därmed till fullo tagits i anspråk 
för syften andra än destinationsbolagets medlemsavgift. Kommunen bör inte 
belasta skattebetalarna med kostnader för årliga medlemsavgifter i ett 
aktiebolag. 

Bokfört värde på aktieposten är 20 000 kronor. 

Ekonomi 
Ingen verkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen uppdrar samhällsutvecklingsförvaltningen att avyttra 
alternativt överlåta Härjedalens kommuns aktieinnehav i Destination 
Vemdalen AB. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsutvecklingschef 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 117 Dnr KS 2022/307 
 

Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2021 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2021 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet. Kommunstyrelsens instruktion till 
ombudet är att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Ärende 

Enligt 6 kap. 9 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen en gång per år ta 
ställning till om de kommunala bolagen under föregående år har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med sina respektive kommunala ändamål. Vilken 
verksamhet som har bedrivits och på vilket sätt är också en variabel viktig att ta 
hänsyn till då instruktioner ska lämnas till det ombud som vid bolagsstämman 
ska företräda kommunen. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen anser 
att Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2021 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och att kommunstyrelsens instruktion till ombudet ska 
vara att rösta för att bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ombudet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 118  
 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ärende 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med april 2022. Kommunen har 
under innevarande år hittills gjort ett positivt resultat om cirka 3,5 miljoner 
kronor. Den preliminära helårsprognosen är att kommunen kommer göra ett 
positivt resultat om cirka 32 miljoner kronor. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 119  
 

Räddningstjänstförbundets verksamheter, information 

Ärende 

Förbundschefen Lars Nyman lämnar kommunstyrelsen en information om 
räddningstjänstförbundets verksamheter 2021, inklusive nyckeltal och 
ekonomi. Förbundet har gjort en förlust under 2021 om 500 000 kronor. 
Prognosen för 2022 är en förlust om 2 000 000 kronor. 

Åre kommun kommer eventuellt träda in i förbundet från och med årsskiftet 
2022–2023. Åres inträde är beroende av om övriga ägarkommuners 
fullmäktige godkänner ansökan. 

Förbundets största utmaning är personalförsörjningen. Det fattas personal på 
flera stationer i både Härjedalen och andra kommuner. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 120 Dnr M-2022-684 
 

Begäran om tillstyrkan av vindkraftpark i Grubban, 
information 

Ärende 

Projektledaren vid OX2, Kristina Jämting, tillsammans med Victoria Nord 
och Sara Österberg vid samma bolag samt Till Henschel från SCA lämnar 
kommunstyrelsen en information om OX2:s projektering för en 
vindkraftpark vid Grubban (ungefär halvvägs mellan Ytterhogdal och 
Ramsjö). 

Projektet omfattar 36 vindkraftverk och är pilot för arbete med så kallad 
”naturpositiv vindkraft”, vilket innebär att särskilda naturvårdsfrämjande 
åtgärder vidtas i samband med exploateringen. 

Parken beräknas sättas i drift i mitten av år 2028 och 1 % av parkens 
bruttointäkter ska gå till bygdemedel, vilket enligt OX2:s beräkningar skulle 
motsvara 2,6 miljoner kronor per år, varav två miljoner kommer gå till 
drabbad bygd inom Härjedalens kommun. 

_____ 

7



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 121  
 

 

Mottagande av flyktingar från Ukraina, information 

Ärende 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunstyrelsen en information 
om utvecklingen med hänsyn till eventuella flyktingar från kriget i Ukraina. 
Kommunen har av Migrationsverket fått frågan om man redan nu har 
möjlighet att ta emot flyktingar, till vilket kommunen har svarat ja. 
Migrationsverket kommer därför gå vidare med en upphandling av boende 
för dessa flyktingar. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 122  
 

Övrig fråga, lägesrapport vikariesituationen/bemanning 
semesterperioden juni-augusti 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar hur väl kommunen inför sommaren har lyckats att 
rekrytera vikarier till vården och omsorgen. HR-chef Elin Lemon svarar att 
kommunen har fått fler sökande sedan kommunstyrelsen beslutade 
(§ 87/2022) att införa ett bonussystem för att underlätta rekrytering inom 
vård och omsorg. 

Kommunens behov av personal är för närvarande störst i Hede och 
Funäsdalen, i övriga delar av kommunen är sommarbemanningen praktiskt 
taget klar. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 123  
 

Övrig fråga, redovisning av resultatet från 
medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 
2021 

Ärende 

Karin Holmin (VH) efterfrågar en redovisning av resultatet av 
medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2021. 

HR-chef Elin Lemon svarar att resultaten har delgetts kommunens chefer 
och att dessa ska återkoppla och ta fram handlingsplaner utifrån sina 
respektive resultat. 

En ny medarbetaundersökning ska genomföras under hösten. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 124  
 

Övrig fråga, näva-platserna vid Svegs hälsocentral; 
status 

Ärende 

Karin Holmin (VH) efterfrågar en statusuppdatering gällande de platser 
enligt närvårdsavtalet (näva-platser) som ska tillhandahållas på Svegs 
hälsocentral. Från första juli i år finns inte längre något avtal, men 
kommunens ambition är att näva-platserna fortsatt ska finnas kvar. Man har 
diskuterat möjligheten att regionen tar över verksamheten helt, men det låter 
sig inte göras innan första juli. Ytterligare en komplicerande faktor är att 
personal har sagt upp sig, vilket gör att kommunen inte förmår själv driva 
verksamheten. Näva-platserna kommer därför hållas stängda under juli—
augusti. Däremot kommer kommunens sjuksköterskor fortsatt under kvällar 
och helger att bistå 1177 (sjukvårdsupplysningen) med bedömningar av 
patienters tillstånd. 

Regionen har också vissa egna planer för hur man ska ordna nära vård, vilket 
kan komma att påverka ett omförhandlat närvårdsavtal. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 125  
 

Övrig fråga, ”sidouppdrag" utförda av Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB 

Ärende 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) frågar vilka uppdrag utöver 
kärnverksamheten Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB åtar sig och 
hur dessa utförs. Bolagets VD Rickard Stenberg svarar att bolaget utför de 
uppdrag som ägarkommunerna beställer, däremot söker man inte själva efter 
uppdrag utanför kärnverksamheten. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 126  
 

Övrig fråga, utvärdering av Vatten och miljöresurs i 
Berg Härjedalen AB 

Ärende 

Karin Holmin (VH) frågar om beslutet och åtgärden att tillsammans med 
Bergs kommun bilda ett bolag för att hantera Va och avfall har utvärderats.  

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att det bland annat på grund 
av personalomsättning har rått en viss turbulens i bolaget, men att det i 
mitten av nästa mandatperiod kan vara lämpligt med en utvärdering. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 127  
 

Övrig fråga, utvärdering av vindkraftsetableringar 

Ärende 

Billy Anklew (-) frågar vad det har blivit av den utvärdering av 
vindkraftsetableringar som sedan tidigare har utlovats. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att någon fullständig 
utvärdering inte har gjorts. Var och en får bilda sig sina egna uppfattningar 
utifrån vad de själva kan observera. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 128  
 

Övrig fråga, dynamiskt inköpssystem 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) efterfrågar en lägesrapport angående kommunens 
eventuella deltagande i det dynamiska inköpssystemet (DIS). 

Anders Häggkvist (C) svarar att den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan har sammanträtt och bland annat diskuterat hur 
länets kommuner tillsammans ska gå vidare. I det för tillfället rådande läget 
är det upp till varje kommun att besluta om man vill delta i systemet. För 
Härjedalens kommun kommer det i så fall innebära en kostnad om cirka 
50 000 kronor per år. Förutsatt att kommunerna så beslutar, bör DIS kunna 
implementeras efter sommaren. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 129  
 

Meddelanden 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Bräcke kommun, beslut om bildande av kommunförbund, Bräcke kommun 

Dom i mål FR 3434-21, Dnr KS 2021/484, Förvaltningsrätten i Härnösand 

Dom i mål FR 3730-21, Dnr KS 2021/190, Förvaltningsrätten i Härnösand 

Granskning av gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, Dnr Ks 
2022/476, Kommunrevisionen Östersunds kommun 

Granskningshandlingar, Ändring av Detaljplan för Södra Björnvallen 
Vemdalens kyrkby 43:9, 43:10 m.fl fast. Björnrike 

Granskningsrapport Härjegårdar 2021, Dnr KS 2022/305, Bolagets 
lekmannarevisor 

Information om SDG till kommuner 

Livsmedelskontroller, Idamic Hede; Sonfjällsskolan; Södra skolan, Dnr KS 
2022/51, Miljö- och byggnämnden 

Protokoll kf § 83 Årsredovisning 2021 - Jämtlands Räddningstjänstförbund, 
Östersunds kommun 

Protokoll kf § 92 Bildande av Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, 
Östersunds kommun 

Protokoll Primärkommunala samverkansrådet, 2022-04-25 

Protokoll samverkansmöte bildningsförvaltningen, 2022-03-24 

Protokoll, Regionens samverkansråd, 2022-03-21 

Protokoll, Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2022-03-17 

Revisionsrapport, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, dnr KS 
2022/476, Östersunds kommun 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-11 

Ks § 130  
 

Delegationsbeslut 

Ärende 

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde. 

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokument-id 
144026  

Anställningar april 2022 Flera olika 

KS 2022/151 Yttrande gällande nyetablering 
av fristående gymnasieskola i 
Östersund Lärlingsgymnasiet 

Verksamhets-
stödjare, 
bildning 

KS 2022/172 Yttrande gällande nyetablering 
av fristående gymnasieskola i 
Östersund Realgymnasiet 

Verksamhets-
stödjare, 
bildning 

KS 2022/163 Yttrande gällande utökning av 
befintlig fristående 
gymnasieskola Järvsögymnasiet 

Verksamhets-
stödjare 
bildning 

_____ 
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