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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 1 Dnr KS 2022/1148 
 

Överenskommelse med polisen 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar samverkansöverenskommelse med mål och strategi 
2023–2026 samt medborgarlöften 2023–2024 inklusive åtgärdsplan. 

Ärende 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Polisen utarbetat 
förslag till samverkansöverenskommelse 2023–2026, samt medborgarlöften 
(inklusive plan för genomförande) 2023–2024. Samverkan ska ske på 
områdena trafiksäkerhet, bruk av alkohol, narkotika, droger, tobak och 
brottslighet som påverkar lokalsamhället. 

Kommunpolis Jana Solsten lämnar kommunstyrelsen en information om 
Polisens samverkan med kommunen kring brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
antar samverkansöverenskommelse med mål och strategi 2023–2026 samt 
medborgarlöften 2023–2024 inklusive åtgärdsplan. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunpolis 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 2 Dnr KS 2022/1156 
 

Inriktningsbeslut gemensam HR-avdelning 

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningen att inrätta en gemensam 
HR-avdelning med Bergs kommun. 

HR-chef Elin Lemon utses till projektledare för utredningsarbetet. 

Ärende 

Härjedalens och Bergs kommuner har till och från under ett flertal år 
diskuterat möjligheten att inrätta en gemensam HR-avdelning. I och med att 
Bergs kommuns HR-chefstjänst är vakant har frågan aktualiserats igen och 
bör utredas. 

HR-avdelningarna i respektive kommuner är relativt små enheter. Med få 
medarbetare blir sårbarheten stor och möjligheten till specialisering liten. 
Möjligheterna att rekrytera personal bedöms vara större i en större 
organisation; de tidigare sammanslagningarna av verksamheter, miljö- och 
byggavdelningen och Vatten och miljöresurs, tyder på detta. 

Ett av flera syften med sammanslagningen är att den på sikt ska innebära 
lägre kostnader för verksamheten i och med en effektivare organisation. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom inriktningen att inrätta en gemensam HR-avdelning med Bergs 
kommun och att HR-chef Elin Lemon utses till projektledare för 
utredningsarbetet. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att ärendet utgår och tas upp igen först när en 
oberoende utredning av det eventuella behovet av en sammanslagning av 
kommunernas HR-avdelningar har genomförts. 

Ordförande Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (SD) 
föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag. 
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Ks § 2, fortsättning Dnr KS 2022/1156 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins förslag eller 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag och fastslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för 
kommunledningsförvaltningens förslag, nej för Holmins förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Billy Anklew (SD). 
Nej: Eva-Britt Boij (L), Bengt-Arne "Baben" Persson (L), 
Karin Holmin (VH). 
Avstår: Ted Länsberg (SD) 

Ordförande fastslår att kommunstyrelsen med sju ja-röster mot tre nej-röster 
och en som avstår beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag. 

Reservation 

Eva-Britt Boij (L), Bengt-Arne "Baben" Persson (L) och Karin Holmin (VH) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör, Bergs kommun 
Kommunchef 
Kommunarkivarie 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 3 Dnr KS 2022/1172 
 

Köp av prästgården i Vemdalen 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige köper prästgården i Vemdalen, Vemdalen 112:1, för 
3 750 000 kronor. Köpet finansieras med eget kapital. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 att sälja Prästgården i Vemdalen 
till Svenska kyrkan. Skolan hade innan dess i ett antal år bedrivit 
undervisning i lokalerna, men behovet fanns vid tiden inte längre. Samtidigt 
visade Svenska kyrkan intresse av att köpa fastigheten. Köpesumman 
uppgick till 2 000 000 kr, i enlighet med värdering utförd av mäklare. 
 
Kommunen kontaktades under hösten 2022 av svenska kyrkan, som nu vill 
sälja prästgården, då de inte längre har möjlighet att behålla fastigheten. 
Inför vårterminen 2023 har förskolan i Vemdalen på grund av ökat barnantal 
behov av fler lokaler. Med Prästgårdens läge, bredvid förskolan och skolan, 
bedöms ett köp av fastigheten vara långsiktigt strategiskt. Fastigheten kan 
fungera som ett ”dragspel” för både skola och förskola. 
 
Svenska kyrkan har under tiden de varit ägare till fastigheten installerat 
bergvärme och ny ventilation. 

Finansiering 
Finansieringen av köpeskillingen sker via investeringsmedel för 
skolfastigheter. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
köpa prästgården i Vemdalen, Vemdalen 112:1, för 3 750 000 kronor. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) biträdd av Karin Holmin (VH), Mats Ericsson (C), 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L), Ted Länsberg (SD) och Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen lämnar kommun-
ledningsförvaltningens förslag som förslag till kommunfullmäktige, med 
tillägget att köpet finansieras med eget kapital. 
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Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 3, fortsättning Dnr KS 2022/1172 
 
Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 4 Dnr KS 2022/221 
 

 

Flytt av kommunstyrelsens sammanträde 20 april samt 
kommunledningsutskottets sammanträde 5 april 

Beslut 

Kommunstyrelsen flyttar det planerade sammanträdet den 20 april till den 13 
april, samt flyttar kommunledningsutskottets planerade sammanträde den 5 
april till den 29 mars. 

Ärende 

Enligt den beslutade sammanträdesplanen ska kommunstyrelsen 2023 
sammanträda den 20 april, kommunledningsutskottet ska sammanträda den 5 
april. 

Då kommunstyrelsen senast den 15 april varje år ska fastställa årsredovis-
ningen för föregående verksamhetsår ligger sammanträdet den 20 april för 
sent för att årsredovisningen ska fastställas i enlighet med lagen. Det 
närmaste sammanträdet innan dess är den 15 mars, till vilket ekonomi-
avdelningen inte kommer ha ett förslag till årsredovisning färdigt. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) föreslår att kommunstyrelsen 
flyttar det planerade sammanträdet den 20 april till den 13 april, samt flyttar 
kommunledningsutskottets planerade sammanträde den 5 april till den 29 
mars. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 5 Dnr KS 2022/961 
 

Val av bildningsutskottets ledamöter 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lisa Sjelin (C), Per-Anders Tapper (HP), 
Johan Fredholm (M), Elving Forsström (S) och Karin Holmin (VH) till 
ledamöter i bildningsutskottet 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja bildningsutskottets ledamöter 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lisa Sjelin (C), 
Johan Fredholm (M) och Elving Forsström (S) till ledamöter i 
bildningsutskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Karin Holmin (VH) till ledamot i bildningsutskottet 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Per-Anders Tapper (HP) till ledamot i bildningsutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 6 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av bildningsutskottets ersättare 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Jan-Erik Svensson (C), Thomas Wiklund (M), 
Christer Nordqvist (S), Lukas Segolsson (SD) och Maria Ekelund (VH) till 
ersättare i bildningsutskottet 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja bildningsutskottets ersättare 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Jan-Erik Svensson (C), Thomas Wiklund (M) och Christer Nordqvist (S) till 
ersättare i bildningsutskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Maria Ekelund (VH) till ersättare i bildningsutskottet 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Lukas Segolsson (SD) till ersättare i bildningsutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 7 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av bildningsutskottets ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Fredholm (M) till bildningsutskottets 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja bildningsutskottets ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Johan Fredholm (M) till bildningsutskottets ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 8 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av bildningsutskottets vice ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lisa Sjelin (C) till bildningsutskottets vice 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja bildningsutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lisa Sjelin (C) till 
bildningsutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 

14



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 9 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av kommunledningsutskottets ledamöter 2023–
2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), Lars-
Gunnar ”LG” Nordlander (S) och Billy Anklew (SD) till ledamöter i 
kommunledningsutskottet 2023–2026. 
 
Kommunstyrelsen väljer Karin Holmin (VH) till ledamot i 
kommunledningsutskottet 2023–2024, Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) till 
ledamot 2025 och Jeannette Ek (V) till ledamot 2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja kommunledningsutskottets ledamöter 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv, 
Johan Fredholm (M) och Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till ledamöter i 
kommunledningsutskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Karin Holmin (VH) till ledamot i kommunledningsutskottet 2023–2024, 
honom själv till ledamot 2025 och Jeannette Ek (V) till ledamot 2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer Billy Anklew (SD) 
till ledamot i kommunledningsutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 10 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av kommunledningsutskottets ersättare 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mats Ericsson (C), Lars-Olof Mattsson (M), 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) och Jan Johansson (SD) till ersättare i 
kommunledningsutskottet 2023–2026. 

Kommunstyrelsen väljer Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) till ersättare i 
kommunledningsutskottet 2023–2024, Jeannette Ek (V) till ersättare 2025 
och Karin Holmin (VH) till ersättare 2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja kommunledningsutskottets ersättare 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Mats Ericsson (C), Lars-Olof Mattsson (M) och 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till ersättare i kommunledningsutskottet 
2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom 
själv till ersättare i kommunledningsutskottet 2023–2024, Jeannette Ek (V) 
till ersättare 2025 och Karin Holmin (VH) till ersättare 2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer Jan Johansson (SD) 
till ersättare i kommunledningsutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 11 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av kommunledningsutskottets ordförande 2023–
2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till 
kommunledningsutskottets ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja kommunledningsutskottets ordförande 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till kommunledningsutskottets ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 12 Dnr KS 2022/961 
 

Val av kommunledningsutskottets vice ordförande 
2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anders Häggkvist (C) till 
kommunledningsutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja kommunledningsutskottets vice ordförande 
2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv till 
kommunledningsutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 13 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av samhällsutvecklingsutskottets ledamöter 2023–
2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mats Ericsson (C), Lars-Olof Mattsson (M), 
Lena Bäckelin (S), Ted Länsberg (SD) och Jeannette Ek (V) till ledamöter i 
samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja samhällsutvecklingsutskottets ledamöter 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Mats Ericsson (C), Lars-Olof Mattsson (M) och Lena Bäckelin (S) till 
ledamöter i samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Jeannette Ek (V) till ledamot i samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv till 
ledamot i samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 14 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av samhällsutvecklingsutskottets ersättare 2023–
2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Elina Grubb (C), Niklas Persson (M), 
Leif Nilsson (S), Jan Johansson (SD) och Bo Danielsson (V) till ersättare i 
samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja samhällsutvecklingsutskottets ersättare 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Elina Grubb (C), 
Niklas Persson (M) och Leif Nilsson (S) till ersättare i samhällsutvecklings-
utskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Bo Danielsson (V) till ersättare i samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer Jan Johansson (SD) 
till ersättare i samhällsutvecklingsutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 15 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av samhällsutvecklingsutskottets ordförande 2023–
2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Olof Mattsson (M) till 
samhällsutvecklingsutskottets ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja samhällsutvecklingsutskottets ordförande 2023–
2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Lars-Olof Mattsson (M) till samhällsutvecklingsutskottets ordförande 2023–
2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 16 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av samhällsutvecklingsutskottets vice ordförande 
2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Mats Ericsson (C) till samhällsutvecklingsutskottets 
vice ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja samhällsutvecklingsutskottets vice ordförande 
2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Mats Ericsson (C) 
till samhällsutvecklingsutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare  
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 17 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av socialutskottets ledamöter 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anders Häggkvist (C), Berit Lindstedt (HP), 
Maria Nordkvist (L), Elisabeth Kråik (M) och Christer Nordqvist (S) till 
ledamöter i socialutskottet 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja socialutskottets ledamöter 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv, 
Elisabeth Kråik (M) och Christer Nordqvist (S) till ledamöter i 
socialutskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Maria Nordkvist (L) till ledamot i socialutskottet 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer Berit Lindstedt (HP) 
till ledamot i socialutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 18 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av socialutskottets ersättare 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Torbjörn Andersson (C), Eva-Britt Boij (L), Maria 
Syrjälä (M), Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) och Billy Anklew (SD) till 
ersättare i socialutskottet 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja socialutskottets ersättare 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Torbjörn Andersson (C), Maria Syrjälä (M) och 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till ersättare i socialutskottet 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Eva-Britt Boij (L) till ersättare i socialutskottet 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer Billy Anklew (SD) 
till ersättare i socialutskottet 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 19 Dnr KS 2022/961 
 

Val av socialutskottets ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anders Häggkvist (C) till socialutskottets 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja socialutskottets ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv till 
socialutskottets ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 20 Dnr KS 2022/961 
 

 

Val av socialutskottets vice ordförande 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Christer Nordqvist (S) till socialutskottets vice 
ordförande 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja socialutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Christer Nordqvist (S) till socialutskottets vice ordförande 2023–2026. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
HR-avdelning 
Vald 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 21 Dnr KS 2022/962 
 

 

Val av två ombud med ersättare till Kommunförbundet 
Jämtland-Härjedalen 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Fredholm (M) och Lars-Olof Mattson (M) 
till kommunens ombud till kommunförbundet Jämtland-Härjedalen 2023–
2026. 
 
Kommunstyrelsen väljer Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) och 
Billy Anklew (SD) till ersättare för ombud till kommunförbundet Jämtland-
Härjedalen 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja två ombud med ersättare till Kommunförbundet 
Jämtland-Härjedalen 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Johan Fredholm (M) och Lars-Olof Mattson (M) till kommunens ombud till 
kommunförbundet Jämtland-Härjedalen 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom 
själv till ersättare för ombud till kommunförbundet Jämtland-Härjedalen 
2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer Billy Anklew (SD) 
till ersättare för ombud till kommunförbundet Jämtland-Härjedalen 2023–
2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 22 Dnr KS 2022/1107 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Coompanion 2023–
2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Olof Matsson (M) till ombud till Coompanion 
2023–2027, samt väljer Mats Ericsson (C) till hans ersättare.  

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Coompanion 2023–
2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Lars-Olof Matsson (M) till ombud till Coompanion 2023–2027, samt väljer 
Mats Ericsson (C) till hans ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 23 Dnr KS 2022/1108 
 

 

Val av en representant med ersättare till Folkhälso-Z 
2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Maria Syrjälä (M) till representant till Folkhälso-Z 
2023–2026, samt väljer Christer Nordqvist (S) till hennes ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja en representant med ersättare till Folkhälso-Z 
2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Maria Syrjälä (M) 
till representant till Folkhälso-Z 2023–2026, samt väljer 
Christer Nordqvist (S) till hennes ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 24 Dnr KS 2022/1109 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Härjedalens 
fjällmuseum AB 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till kommunens 
ombud till Härjedalens fjällmuseum AB 2023–2027, samt väljer 
Johan Fredholm (M) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Härjedalens 
fjällmuseum AB 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Per-Erik ”Pelle” Johansson (S) till kommunens ombud till Härjedalens 
fjällmuseum AB 2023–2027, samt väljer Johan Fredholm (M) till hans 
ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 25 Dnr KS 2022/1110 
 

Kommunstyrelsens representanter i Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Anders Häggkvist (C) och Christer Nordqvist (S) 
till kommunstyrelsens representanter i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 2023–2026. 
 
Kommunstyrelsen väljer Ted Länsberg (SD) till ersättare i Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta 2023–2026, samt väljer 
Karin Holmin (VH) till ersättare 2023–2024, 
Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) till ersättare 2025 och Jeannette Ek (V) till 
ersättare 2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja två representanter med ersättare till Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv och 
Christer Nordqvist (S) till kommunstyrelsens representanter i Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Karin Holmin (VH) till ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 2023–2024, honom själv till ersättare 2025 och 
Jeannette Ek (V) till ersättare 2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv till 
ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 26 Dnr KS 2022/1111 
 

 

Kommunstyrelsens representanter i Härjedalens 
ungdomsråd 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lisa Sjelin (C) och Johan Fredholm (M) till 
kommunstyrelsens representanter i Härjedalens ungdomsråd 2023–2026. 

Kommunstyrelsen väljer Eva-Britt Boij (L) och Lukas Segolsson (SD) till 
ersättare i Härjedalens ungdomsråd 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja två representanter med ersättare till Härjedalens 
ungdomsråd 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lisa Sjelin (C) 
och Johan Fredholm (M) till kommunstyrelsens representanter i Härjedalens 
ungdomsråd 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Eva-Britt Boij (L) till ersättare i Härjedalens ungdomsråd 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Lukas Segolsson (SD) till ersättare i Härjedalens ungdomsråd 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Sekreterare ungdomsrådet 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 27 Dnr KS 2022/1112 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Härjegårdar 
fastighets AB 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till kommunens 
ombud till Härjegårdar fastighets AB 2023–2027, samt väljer 
Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Härjegårdar 
fastighets AB 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till kommunens ombud till Härjegårdar fastighets AB 
2023–2027, samt väljer honom själv till Nordlanders ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 28 Dnr KS 2022/1113 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Härjeåns kraft AB 
2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Fredholm (M) till kommunens ombud till 
Härjeåns kraft AB 2023–2027, samt väljer Mats Ericsson (C) till hans 
ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Härjeåns kraft AB 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Johan Fredholm (M) till kommunens ombud till Härjeåns kraft AB 2023–
2027, samt väljer Mats Ericsson (C) till hans ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 29 Dnr KS 2022/1114 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Inlandsbanan AB 
2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Olof Mattsson (M) till ombud till 
Inlandsbanan AB 2023–2027, samt väljer Mats Ericsson (C) till hans 
ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Inlandsbanan AB 
2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Lars-Olof Mattsson (M) till ombud till Inlandsbanan AB 2023–2027, samt 
väljer Mats Ericsson (C) till hans ersättare.  

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 30 Dnr KS 2022/1115 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till kommunens 
ombud till Inlandskommunernas ekonomiska förening 2023–2027, samt 
väljer Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till kommunens ombud till Inlandskommunernas 
ekonomiska förening 2023–2027, samt väljer honom själv till Nordlanders 
ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 31 Dnr KS 2022/1116 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Kommuninvest 
ekonomisk förening 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer ekonomichef Ola Regnander till kommunens 
ombud till Kommuninvest ekonomisk förening 2023–2027, samt väljer 
kommunchef Gunnel Gyllander till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Kommuninvest 
ekonomisk förening 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer ekonomichef 
Ola Regnander till kommunens ombud till Kommuninvest ekonomisk 
förening 2023–2027, samt väljer kommunchef Gunnel Gyllander till hans 
ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 32 Dnr KS 2022/1117 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Maria Syrjälä (M) till ombud till Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund 2023–2026, samt väljer Lars-Gunnar ”LG” 
Nordlander (S) till hennes ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Maria Syrjälä (M) 
till ombud till Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 2023–2026, samt väljer 
Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till hennes ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 33 Dnr KS 2022/1118 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Norkom AB 2023–
2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till kommunens 
ombud till Norkom AB 2023–2027, samt väljer Thomas Wiklund (M) till 
hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Norkom AB 2023–
2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till kommunens ombud till Norkom AB 2023–2027, 
samt väljer Thomas Wiklund (M) till hans ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 34 Dnr KS 2022/1119 
 

 

Val av en ledamot med ersättare till Region Jämtland-
Härjedalens samverkansråd 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till ledamot i 
region Jämtland-Härjedalens samverkansråd 2023–2026, samt väljer 
Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja en ledamot med ersättare till region Jämtland-
Härjedalens samverkansråd 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till ledamot i region Jämtland-Härjedalens 
samverkansråd 2023-2026, samt väljer honom själv till Nordlanders 
ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 35 Dnr KS 2022/1126 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till SMÅKOM 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till ombud till 
SMÅKOM 2023–2027, samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till SMÅKOM 2023–
2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till ombud till SMÅKOM 2023–2027, samt väljer 
honom själv till Nordlanders ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 36 Dnr KS 2022/1127 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Föreningen svenskt 
vatten 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Vatten och miljöresurs AB:s VD Rickard Stenberg 
till kommunens ombud till Föreningen svenskt vatten 2023–2027, samt 
väljer Magnus Karlsson (S) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Föreningen svenskt 
vatten 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Vatten och 
miljöresurs AB:s VD Rickard Stenberg till kommunens ombud till 
Föreningen svenskt vatten 2023–2027, samt väljer Magnus Karlsson (S) till 
hans ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 37 Dnr KS 2022/1128 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Sveriges 
vattenkraftkommuner 2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till ombud till 
Sveriges vattenkraftkommuner 2023–2026, samt väljer 
Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Sveriges 
vattenkraftkommuner 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till ombud till Sveriges vattenkraftkommuner 2023–
2026, samt väljer honom själv som Nordlanders ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 38 Dnr KS 2022/1129 
 

 

Kommunstyrelsens representanter i Vajmaan gïele 
2023–2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Fredholm (M) och Lars-Gunnar ”LG” 
Nordlander (S) till kommunstyrelsens representanter i Vajmaan gïele 2023–
2026. 

Kommunstyrelsen väljer Eva-Britt Boij (L) och Ted Länsberg (SD) till 
ersättare i Vajmaan gïele 2023–2026. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja två representanter med ersättare till Vajmaan 
gïele 2023–2026. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Johan Fredholm (M) och Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till 
kommunstyrelsens representanter i Vajmaan gïele 2023–2026. 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) föreslår att kommunstyrelsen väljer 
Eva-Britt Boij (L) till ersättare i Vajmaan gïele 2023–2026. 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunstyrelsen väljer honom själv till 
ersättare i Vajmaan gïele 2023–2026. 

Beslutsgång 

Då de föreslagna namnen tillsammans motsvarar det totala antalet uppdrag 
frågar ordförande om kommunstyrelsen beslutar enligt samtliga framlagda 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 39 Dnr KS 2022/1130 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Vatten och 
miljöresurs AB 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till kommunens 
ombud till Vatten och miljöresurs AB 2023–2027, samt väljer 
Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Vatten och 
miljöresurs AB 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till kommunens ombud till Vatten och miljöresurs AB 
2023–2027, samt väljer honom själv till Nordlanders ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 40 Dnr KS 2022/1131 
 

 

Val av ett ombud med ersättare till Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB 2023–2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) till kommunens 
ombud till Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 2023–2027, samt väljer 
Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Ärende 

Kommunstyrelsen ska välja ett ombud med ersättare till Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB 2023–2027. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar 
”LG” Nordlander (S) till kommunens ombud till Biogas i Jämtland-
Härjedalen AB 2023–2027, samt väljer honom själv till Nordlanders 
ersättare. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR-avdelning 
Valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 41 Dnr KS 2023/36 
 

 

Förlängd tid att nyttja gratifikationen för under 
pandemin väl utfört arbete 

Beslut 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet i sak vid nästkommande sammanträde. 

Ärende 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022 att till personalen lämna en 
gratifikation om 2 000 kr per person, för under pandemin väl utfört arbete. 
Gratifikationen kunde enligt beslutet nyttjas fram till årsskiftet 2022/2023. 

Sverigedemokraterna anser att tiden att nyttja gratifikationen bör förlängas 
med sex månader, samt att gratifikationen ska erbjudas samtliga anställda, 
även de i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen behandlar ärendet i sak vid 
nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 42  
 

 

Övrig fråga, Härjeåns kraft AB:s begäran om 
borgensåtagande från kommunen 

Ärende 

Bengt-Arne ”Baben” Persson (L) efterfrågar återkoppling kring Härjeåns 
förfrågan om utökat borgensåtagande från kommunens sida. Ordförande 
Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) svarar att kommunen har meddelat de 
finska huvudägarna att om kommunen får en mer konkret förfrågan om ett 
borgensåtagande kommer svaret sannolikt att bli nekande. 

Ordförande kommer kontakta Härjeåns VD för mer information. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-01-10 

Ks § 43  
 

Övrig fråga, återvinningsstationen i Lillhärdal 

Ärende 

Billy Anklew (SD) efterfrågar närmare information om varför miljöstationen 
i Lillhärdal har stängts. Ordförande Lars-Gunnar ”LG” Nordlander (S) svarar 
att det i grunden är problem att leva upp till de krav som ställs i 
Arbetsmiljöverkets författningar. Undersökningar pågår om vad som 
behöver göras (och till vilken kostnad) för att åtgärda detta. 

Representanter från Vatten och miljöresurs AB kallas till nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde för att lämna ytterligare upplysningar. 

_____ 
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