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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.
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§ 262 Stöd för elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och 

Ytterhogdal
2020/777
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Vemdalsskalet
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KS § 250

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Tillväxt- och utvecklingsförvaltningens verksamheter

ÄRENDE

Samhällsutvecklingschef Jonas Kojan lämnar en information om dåvarande 
tillväxt- och utvecklingsförvaltningens verksamheter. Kommunstyrelsen 
diskuterar kommunens servicegrad och placering i diverse undersökningar 
av näringslivsklimat.

I och med kommunledningsutskottets beslut den 7 oktober, § 81, upphörde 
tillväxt- och utvecklingsförvaltningen att existera och ersattes i funktion av 
samhällsutvecklingsförvaltningen.

_____
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KS § 251

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning till och med utgången av september 2020.

_____
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KS § 252

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Vemdalens företagarförening

ÄRENDE

Anders Brandén och Patric Sjölund från Vemdalens företagarförening, 
tillsammans med Marcus Ståhl från Fjällbyrån informerar kommunstyrelsen 
om företagarföreningens planer att anlägga en multisporthall i Vemdalen by. 
Företagarföreningen har för ändamålet bildat ett bolag och har också genom 
bolaget anskaffat mark där multisporthallen planeras anläggas.

_____
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KS § 253

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/572

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att införa träningsformen "Hitta 
ut", orientering

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen inför träningsformen 
Hittaut. Hittaut är ett friskvårdsprojekt som samordnas av svenska 
orienteringsförbundet och genomförs av lokala orienteringsföreningar.

I de av länets kommuner där Hittaut har implementerats, har det i huvudsak 
gjorts i föreningars regi (med kommunalt stöd).

Ekonomi
Ärendet har ingen effekt på kommunens ekonomi

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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KS § 254

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/574

Justerandes sign.

Åtgärdsplaner för budget i balans

ÄRENDE

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni att ge de olika utskotten i uppdrag 
att ta fram ekonomiska åtgärdsplaner. Varje utskott ska ta fram en plan med 
förslag till åtgärder inom de verksamheter för vilka de olika utskotten har 
beredningsansvaret. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 september återremitterades 
ärendet för att besvara vissa frågor som väcktes vid sammanträdet.

Vid dagens sammanträde presenteras de förtydligade åtgärdsplanerna. 
Utskottsordförandena Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Lars-Olof Mattsson (M) och Anders Häggkvist (C) kommenterar kort 
planerna inom respektive utskott.

_____

8



KS § 255

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/812

Justerandes sign.

Kommunens firmatecknare

BESLUT

Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter, och 
andra liknande handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) eller kommunstyrelsens vice 
ordförande Anders Häggkvist (C) med kontrasignation av kommunchef 
Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola Regnander

Kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjör 
Britt-Mari Nordstrand i följande ärenden: borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar

Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson 
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan

Ekonomichef Ola Regnander och redovisningsekonom Fredrik Jonasson 
bemyndigas att var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens 
motpart är skatteverket;

Beslutet gäller från och med 2021-01-01.

ÄRENDE

Vid årsskiftet kommer sammansättningen i kommunstyrelsens presidium att 
ändras på ett sätt som påverkar beslut om firmatecknare. Utöver detta finns 
behov av att förenkla hanteringen av moms och övriga skatter. 
Avslutningsvis har också varit en viss omsättning bland kommunens 
personal, vilket gör att förteckningen över firmatecknare bör uppdateras.

Ekonomi
Ändringar i beslut om kommunens firmatecknare förväntas inte påverka 
kommunens ekonomi.
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KS § 255, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/812

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar: att köpehandlingar, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter, och andra liknande handlingar ska 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
eller kommunstyrelsens vice ordförande Anders Häggkvist (C) med 
kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola 
Regnander;

Att kontrasignation kan också ske av mark- och exploateringsingenjör Britt-
Mari Nordstrand i följande ärenden: borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar;

Att ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson 
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan;

Att ekonomichef Ola Regnander och redovisningsekonom Fredrik Jonasson 
bemyndigas att var för sig underteckna handlingar i vilka kommunens 
motpart är skatteverket;

Att beslutet gäller från och med 2021-01-01.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Ekonomichef
Redovisningsekonom
Förvaltningsassistent
Mark- och exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
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KS § 256

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/799

Justerandes sign.

Befolkningsutvecklingsstrategi

BESLUT

Kommunstyrelsen antar framtagen riktlinje för befolkningsutveckling.

ÄRENDE

Det har fastslagits i kommunens översiktsplan och i Vision och strategi 
2020–2022, att befolkningen behöver öka. Kommunen behöver en tydlig 
inriktning på befolkningsutvecklingsarbetet så att hela kommunens 
förvaltning kan engageras och ta ansvar för frågan. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
befolkningsutvecklingsstrategi vars syfte ska vara att:

1) Ge en grundläggande kunskapsöversikt över hur befolkningsutvecklingen
ser ut i Härjedalens kommun.

2) Med stöd i forskning och undersökningar visa vilka realistiska möjligheter
Härjedalens kommun har för att aktivt stå emot befolkningsminskningen.

3) Ge riktlinjer för hur befolkningsutvecklingsarbetet ska bedrivas

4) Utgöra underlag för en kommande handlingsplan för förvaltningens
verkställande av strategin.

Ekonomi
Ingen kostnad att anta befolkningsstrategin
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KS § 256, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/799

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar framtagen befolkningsutvecklingsstrategi.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tillväxtutskottets förslag, med ändringen dokumentet antas som en riktlinje 
istället för en strategi.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsutvecklingschef
Näringslivsutvecklare
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KS § 257

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Bildningsförvaltningens verksamheter

ÄRENDE

Bildningschef Tina Hammargård-Svensson lämnar en information om 
bildningsförvaltningens verksamheter. Informationen inkluderar statistik 
över antal elever i den kommunala skolan, samt över inlärningsresultaten 
bland eleverna. Hammargård-Svensson går också igenom planerat 
utvecklingsarbete inom förvaltningen.

_____
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KS § 258

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2019/1276

Justerandes sign.

Motion om att låta genomföra medarbetarundersökning 
bland samtliga tillsvidareanställda

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) med flera föreslår att kommunen under första kvartalet 
2020 genomför en medarbetarundersökning för alla tillsvidareanställda. 
Holmin har senare, på grund av handläggningstiden, önskat ändra motionen 
så att undersökningen ska genomföras första kvartalet 2021.

Frågan om medarbetarundersökningar har kontinuerligt diskuterats i den 
centrala samverkansgruppen (CSG). Efter den senaste 
medarbetarundersökningen 2015 har fokus legat på att arbeta med och få 
igång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ute i alla verksamheter. 
Detta har kontinuerligt följts upp genom stickprovskontroller.

Vid senaste mötet i CSG, den 29 september beslutades att en 
medarbetarundersökning ska genomföras hösten 2021. Arbetet med att 
identifiera vilka frågeområden som ska vara med samt att upphandla 
leverantör påbörjas snarast.

Ekonomi
Genomförandet av en medarbetarundersökning med en extern leverantör 
kostar uppskattningsvis 200 000 kronor.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen med ändringen att medarbetarundersökningen genomförs under 
hösten 2021.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen och att medarbetarundersökningen 
genomförs under första kvartalet 2021.

Christer Nordqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
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KS § 258, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2019/1276

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Holmins yrkande mot Nordqvists och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Nordqvists yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla Nordqvists 
yrkande att föreslå avslag, nej-röst för att bifalla Holmins yrkande att föreslå 
bifall.

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S).
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Berit Lindstedt (HP), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
beslutar enligt Nordqvists yrkande.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Berit Lindstedt (HP), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____
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KS § 259

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/491

Justerandes sign.

Remiss, Regional utvecklingsstrategi - Jämtlands län 
2050 - En nytänkande och hållbar region att leva, verka 
och utvecklas i

BESLUT

Kommunstyrelsen antar framtaget förslag som kommunens remissvar på 
Regional utvecklingsstrategi – Jämtlands län 2050.

ÄRENDE

Region Jämtland Härjedalen påbörjade under 2019 processen att revidera den 
regionala utvecklingsstrategin. Härjedalens kommun har aktivt deltagit i 
arbetet, bland annat genom att politiker och tjänstemän har arbetat med den 
förberedande strukturanalys som visar en nulägesanalys och ger olika scenarier 
för utveckling beroende på hur regionen styrs.

Kommunen sökte av Region Jämtland Härjedalen pengar ur utlysningen 
”Stärkt kapacitet för regional utveckling”. Kommunen sökte pengar för att 
kunna arbeta med framtidsvisioner och regionen beviljade också kommunens 
ansökan. De tilldelade pengarna användes i projektet Framtidens Position, vars 
slutrapport utgjorde kommunens huvudsakliga inspel i processen att revidera 
den regionala utvecklingsstrategin. Regionen har nu skickat ut remissutgåva av 
regionala utvecklingsstrategin och ger kommunen möjlighet att yttra sig. 

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar framtaget förslag som kommunens remissvar på 
Regional utvecklingsstrategi – Jämtlands län 2050.

YRKANDE

Mats Ericsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsutvecklingschef
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KS § 260

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/694

Justerandes sign.

Biblioteksplan 2020-2024

BESLUT

Kommunstyrelsen antar framtagen biblioteksplan 2020–2024.

ÄRENDE

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen anta en biblioteksplan som ska 
verka som styrdokument för biblioteksverksamheten. Planen löper på fyra år 
och förnyas därefter. Den ska ses över en gång per år, och kan revideras vid 
behov. Inom förvaltningen har ett förslag till biblioteksplan för åren 2020–
2024 tagits fram.

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar framtagen biblioteksplan 2020–2024.

YRKANDE

Mats Ericsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tillväxtutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsutvecklingschef
Bibliotekssamordnare
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KS § 261

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/399

Justerandes sign.

Överlämning av väghållning Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunstyrelsen beviljar 900 000 kronor, ur konto för oförutsedda 
händelser, för inventering och utredning av enskilda vägar som berörs av 
beslut KF § 105/2019, vägunderhållsutredning 2019.

ÄRENDE

För att verkställa kommunfullmäktiges beslut § 105/2019, om 
vägunderhållsutredning 2019 behövs medel till inventering av skicket på de 
vägar som enligt beslutet ska överlämnas. Inventeringen visar nuvarande 
skick och ger ett underlag för det arbete som återstår för att inleda 
överlämnandet av vägar.

En inventering har genomförts av de aktuella vägarna under sommaren 2020. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver därmed utökade resurser med 
900 000 kronor.

Ekonomi
900 000 kronor tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beviljar 900 000 kronor, ur konto för oförutsedda 
händelser, för inventering och utredning av enskilda vägar som berörs av 
beslut KF § 105/2019, vägunderhållsutredning 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP) och Åke Remén (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen
Ekonomichef
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KS § 262

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/777

Justerandes sign.

Stöd för elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och 
Ytterhogdal

BESLUT

Kommunstyrelsen tar 750 000 kronor från konto medfinansiering projekt 
(ansvar 82, konto 00903), till elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och 
Ytterhogdal.

ÄRENDE

Belysningen på elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och Ytterhogdal är i 
dåligt skick och lamporna är av gammal kvicksilvertyp. För elljusspåren i 
Funäsdalen och Sveg finns pengar avsatta för byte av belysning. Spåren i 
Hede och Lofsdalen har redan bytt belysning drivs idag av föreningar. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade § 69/2019 att Härjedalens kommuns 
fritidsanläggningar till största del ska skötas av föreningslivet med 
ekonomiskt stöd via kommunen.

För att till fullo verkställa det beslutet måste abonnemang för el till 
elljusspåren i vissa orter lämnas över till de föreningar som ansvarar för 
anläggningarnas drift. För att möjliggöra överlämningen behövs ett bidrag 
om 250 000 kronor vardera till föreningarna i Lillhärdal, Vemdalen och 
Ytterhogdal.

Vid överlämning skrivs överlåtelseavtal med respektive förening. 

Ekonomi
750 000 kronor från ansvar 82, konto 00903, medfinansiering projekt.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen tar 750 000 kronor från konto medfinansiering projekt 
(ansvar 82, konto 00903), till elljusspåren i Lillhärdal, Vemdalen och 
Ytterhogdal.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Fritidschef
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KS § 263

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/776

Justerandes sign.

Föreningsstöd med anledning av coronapandemin

BESLUT

Kommunstyrelsen tar 250 000 kronor från konto medfinansiering projekt 
(ansvar 82, konto 00903) för att stötta kommunens föreningar med anledning 
av pågående coronapandemi.

ÄRENDE

På grund av rådande pandemi lider många föreningar av ekonomiska 
problem. Kommunen uppskattar föreningarnas arbete och vill därför kunna 
underlätta föreningarna fortsatta verksamhet. 

Då pengar finns kvar inom konto för medfinansiering projekt ser 
fritidsenheten att pengarna kan nyttjas till föreningslivet i stort. 

Ekonomi
250 000 kronor från ansvar 82, konto 00903, medfinansiering projekt.

FÖRSLAG

Tillväxtutskottets förslag:

Kommunstyrelsen tar 250 000 kronor från konto medfinansiering projekt 
(ansvar 82, konto 00903) för att stötta kommunens föreningar med anledning 
av pågående coronapandemi.

YRKANDE

Mats Ericsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tillväxtutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtutskottets 
förslag och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Fritidschef 
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KS § 265

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Dnr Ks 2020/818

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av kopia av allmän handling

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar taxa för framtagande av kopia av allmän 
handling.

ÄRENDE

Kommunen får ta ut en avgift för att tillhandahålla kopior av allmänna 
handlingar. Avgiften måste i så fall baseras på kommunens kostnad för att ta 
fram kopiorna – avgiften får inte baseras på kostnader för att leta efter och 
pröva sekretessen i originalhandlingen, endast framtagandet av själva kopian 
får tas med i kostnadsunderlaget.

För närvarande tar kommunen ut en avgift för papperskopior, från och med 
den tionde sidan. Arbetsinsats och materialåtgång är vid så små volymer 
försumbar. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag 
till ny taxa, i vilket avgiftsskyldigheten inträder först vid kopiering av 20 
eller fler sidor.

Ekonomi
Ambitionen är att kommunens hantering av kopior av allmänna handlingar 
över tid ska vara kostnadsneutral, i enlighet med självkostnadsprincipen.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa 
för framtagande av kopia av allmän handling.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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KS § 266

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Meddelanden

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:

Budget 2021
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Cirkulär 2020-10-14, Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av 
Covid-19
Sveriges Kommuner och Regioner

Delårsrapport januari-augusti
Jämtlands Räddningstjänstförbund, Dnr KS 2020/541

Dom: Avstyckning, Messlingen 3:29 Härjedalens kommun
Östersunds Tingsrätt, Dnr KS 2019/1091

Inbjudan, Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda
Sveriges kommuner och regioner

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Kontroll av livsmedelsverksamhet - Svegs Badhus
Miljö- och byggnämnden, Dnr KS 2020/230

Laglighetsprövning, fråga om prövningstillstånd
Kammarrätten i Sundsvall, Dnr KS 2019/192

Nyhetsbrev VA 2025 oktober 2020
Vatten och Miljöresurs

Protokoll Socialsamverkan 2020-08-24

Protokoll 2020-09-18
Vaajman gïele

Sammanträdestider 2021
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Strategi för tillgänglighet i skyddade natur- och kulturområden
Länsstyrelsen Jämtlands län

_____
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KS § 267

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Delegationsbeslut

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde.
Ärende Beslutsfattare
Anställningar augusti 2020 HR-chef Britt Paju

Bildningschef Tina Hammargård-
Svensson
Rektor Emma Jönses
Rektor Charlotta Söderhielm
Avdelningschef Kicki Hallgren
Förskolechef Margareta Thomsson
Förskolechef Jana Ahlqvist
Rektor Lena Jonasson
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Rektor Helena Larsson
Rektor Carin Salomonsson
Rektor Agnetha Ljungsparr
Avdelningschef Jonas kojan
Enhetschef Patrick Anreasson
Enhetschef Elin Lemon
Enhetschef Ronny Sandnes-Fundin
Avdelningschef Mathias Wiberg
Enhetschef Ann-Christine Råstock
Enhetschef Urban Svensson
Områdeschef Eva-Lotta Lundin
Enhetschef Mats Nygren

Anställningar september 2020 Bildningschef Tina Hammargård 
Svensson
Avdelningschef Kicki Hallgren
Rektor Emma Jönses
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Förskolechef Margareta Thomsson
Rektor Lena Jonasson
Rektor Helena Larsson
Rektor Charlotta Söderhielm
Rektor Carin Salomonsson
Verksamhetskoordinator Kenneth 
Bergman
Enhetschef Ingela Jonsson
Enhetschef Patrick Andreasson
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KS § 267, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Enhetschef Elin Lemon
Förskolechef Jana Ahlqvist
Rektor Agnetha Ljungsparr
Enhetschef Urban Svensson
Enhetschef Ronny Sandnes-Fundin
Enhetschef Eva Eriksson
Kökschef Eva Tollin
Fritidschef Linda Bergström
Enhetschef Ann-Christine Råstock
Enhetschef Åsa Westvall
Områdeschef Jim Vejby
Enhetschef Lisa Peterson-Hallström
Enhetschef Ingels Maria Stigsdotter
Enhetschef Urban Svensson
Enhetschef Ann Kellgren
Enhetschef Anna Lekander
Områdeschef Eva-Lotta Lundin
Enhetschef Åsa Remén
Enhetschef Arne Duberg
Enhetschef Anna Lekander

Beslut om kulturbidrag, Dnr KS 
2020/778

Fritidschef Linda Bergström

_____
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KS § 268

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-14

Justerandes sign.

Övrig fråga, Agenda 2030 och hållbarhetsmålen

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) ställer en fråga om hur kommunen förhåller sig till och 
arbetar med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen diskuterar 
Agenda 2030:s möjliga påverkan på kommunen och hur kommunen skulle 
kunna arbeta med målen.

_____
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