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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
78 Kommunens kvalitet i korthet, information 

79 Allmänhetens frågestund 

80 Medborgarförslag om gratis broddar till pensionärer i Härjedalen 

81 Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 

82 Medborgarförslag om att ge Vemdalens skola förutsättningar att arbeta med 
sin prioritering mot idrott och hälsa 

83 Medborgarförslag om rastgård för hundar i Hede 

84 Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård och omsorg 

85 Medborgarförslag om att starta fritidsgårdsverksamhet i Vemdalen 

86 Medborgarförslag om att lekparken vid busstationen i Sveg ska förbättras 

87 Medborgarförslag om möjlighet att lämna komposterbart avfall på 
återvinningscentralerna i Härjedalen 

88 Medborgarförslag om insamling av källsorterat matavfall från hushåll, storkök och 
restauranger 

89 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun återtar ansvaret för färdtjänst 

90 Medborgarförslag om fler lägenheter med rimlig hyra runt Funäsdalsområdet 

91 Medborgarförslag om ändring av beslut om sophantering på Haraldsåsen 

92 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 

93 Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag, rapport 

94 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut, rapport 

95 Enkla frågor 

96 Interpellationer 

97 Motion om införande av Huskurage 

98 Motion om heltid som norm och sammanhållen arbetsdag i alla verksamheter 
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99 Motion om att förbättra vägstandarden i Härjedalen 

100 Motion om en tryggad kompetensförsörjning i Härjedalens kommun 

101 Redovisning av ej färdigberedda motioner, rapport 

102 Redovisning av verkställighet bifallna motioner, rapport 

103 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

104 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för nämnden för bildning, fritid och kultur 

105 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för socialnämnden 

106 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 

107 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för valnämnden 

108 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution 
av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 

109 Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, fråga om 
ansvarsfrihet för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan mellan länets 
kommuner 

110 Årsredovisning 2016, Härjedalens kommun 

111 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Samordningsförbundet i Jämtlands 
län 

112 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Räddningstjänstförbundet Jämtland 

113 Budget 2018 

114 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016 

115 Övertagande av VA-anläggning i Messlingen 

116 Köp av del av Messlingen 3:29 

117 Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 

118 Omdisponering av investeringar 2017, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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119 Kulturmiljöprogram Härjedalens kommun 

120 Messlingen 3:134, Kappruet - Antagande av detaljplan 

121 Årligt fastställande av taxa inom miljöbalken 

122 Förvärv av aktier i Inera AB 

123 Ej verkställda beslut inom socialnämnden, kvartal 1 2017, statistikrapport 

124 Begäran om tilläggsanslag, nämnden för bildning, fritid och kultur 

125 Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering 

126 Reglemente för Miljö- och byggnämnden, revidering 

127 Reglemente för Socialnämnden, revidering 

128 Reglemente för Nämnden för bildning, fritid och kultur, revidering 

129 Ändring av gemensamma nämndens för samordnad upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter reglemente 

130 Revidering av näringslivsrådets reglemente 

131 Riktlinjer för Sociala medier för Härjedalens kommun 

132 Avsägelse av uppdrag, Victor Ericsson (M) 

133 Fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsen 

134 Fyllnadsval, vice ordförande i kommunstyrelsen 

135 Fyllnadsval, ledamot i krisledningsnämnden 

136 Fyllnadsval, ledamot i Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion 

137 Fyllnadsval, ledamot i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

138 Fyllnadsval, ledamot Regionens samverkansråd 

 _________ 
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Plats och tid Folkets Hus, Ytterhogdal, klockan 13:00–17:35 
  
  
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Ingela Kälvedal, informatör § 78 
 Folke Bäck (S), kommunrevisorerna, §§ 103--109 
 Leif Nilsson (M), socialnämndens ordförande § 105 
 Ola Regnander, ekonomichef § 110 
 Britt-Mari Nordstrand, planchef § 120 
  
  
  
Utses att justera Gunnar Hedin (C), Jonny Springe (S) 
Tidpunkt Medborgarhuset Sveg, torsdag 22/6 2017 kl.14:00 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 78–138 
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................    
 Gunilla Hedin  
Justerare 

..................................................... ...................................................... 
 Gunnar Hedin Jonny Springe 
  

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2017-06-12 
Ansl uppsättning 2017-06-22 Ansl nedtagande 2017-07-14 
   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Kf § 78 
 
Kommunens kvalitet i korthet, information 
 
ÄRENDE 
 
Ingela Kälvedal, informatör, informerar om ”Kommunens kvalitet i 
korthet” (KKIK) 
 
KKIK är en undersökning som visar hur väl kommunen presterar inom 
områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, 
effektivitet, samt kommunen som samhällsutvecklare. 
 
Resultat för 2016 redovisas per delområde. 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om den planerade framtida 
kvalitetsuppföljningen i kommunen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_______
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Kf § 79 
 
Allmänhetens frågestund 
Dnr 009-337-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
En person ställer tre frågor till Anders Häggkvist (C) om diktatur, om 
hur skattemedel spenderas och om bibliotekets i Sveg eventuella flytt. 
 
Anders Häggkvist (C) besvarar frågorna. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En annan person ställer tre frågor till Anders Häggkvist (C) om chefers 
utbildning, om gratis broddar till pensionärer och om eventuell rivning 
av kommunhuset i Ytterhogdal. 
 
Anders Häggkvist (C) besvarar frågorna. 
 
Frågeställaren deltar i överläggningen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Frågestunden förklaras avslutad. 
 
_____ 
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Kf § 80 
 
Medborgarförslag om gratis broddar till pensionärer i Härjedalen 
Dnr 009-339-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att Härjedalens kommun ska stå för 
gratis broddar till samtliga pensionärer i Härjedalen.  
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
_____ 
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Kf § 81 
 
Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 
Dnr 009-340-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Catharina Ek och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår 6-timmars arbetsdag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
_____ 
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Kf § 82 
 
Medborgarförslag om att ge Vemdalens skola förutsättningar att 
arbeta med sin prioritering mot idrott och hälsa 
Dnr 009-341-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Anna Halvarsson, Vemdalen, föreslår att Vemdalens skola ges 
förutsättningar att arbeta med sin profilering mot idrott-hälsa, rörelse 
och friluftsliv. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för 

beredning och beslut. 
 
_____ 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-06-12 10 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 83 
 
Medborgarförslag om rastgård för hundar i Hede 
Dnr 334-285-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Susanne Thunell, Hede, föreslår att det anläggs en rastgård för hundar 
i Hede, med placering på grönområdet vid Hede Camping. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
_____ 
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Kf § 84 
 
Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård och 
omsorg 
Dnr 023-267-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att lönerna för de anställda på golvet, 
inom vård och omsorg i första hand, höjs med 20 procent. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
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Kf § 85 
 
Medborgarförslag om att starta fritidsgårdsverksamhet i Vemdalen 
Dnr 816-238-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kristina Kristoffersson, Vemdalen, föreslår att det i Vemdalen anläggs 
en fritidsgård med verksamhet två dagar per vecka. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för 

beredning och beslut. 
 
_____ 
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Kf § 86 
 
Medborgarförslag om att lekparken vid busstationen i Sveg ska 
förbättras 
Dnr 332-230-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
David Eriksson, Sveg, föreslår att lekplatsen vid busstationen i Sveg 
förbättras. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
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Kf § 87 
 
Medborgarförslag om möjlighet att lämna komposterbart avfall på 
återvinningscentralerna i Härjedalen 
Dnr 452-2-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Susanne Näs i Hede föreslår att det bör finnas möjlighet att lämna 
komposterbart material på återvinningscentralerna. Detta för att minska 
mängden hushållssopor och för att kunna använda avfallet till förnybar 
energi. Då det inte alltid finns möjlighet för egen kompost skulle ett 
kommunalt mottagande ge fler möjlighet att kompostera. 
 
Ärendets beredning 
 
2007 utredde Härjedalens kommun möjligheterna till insamling av 
organiskt avfall från hushåll och verksamheter. Utredningen visade att 
insamling av organiskt avfall från hushåll, med dagens metoder, inte 
var ekonomiskt försvarbart. 
 
Regeringen har påbörjat en översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. Det handlar i första hand om att få en annan och bättre 
ordning när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och 
returpapper. Andra frågor som lyfts fram är större valfrihet för 
verksamheternas avfall samt bättre utsortering av matavfall och textil.  
 
De beslut som fattas på nationell nivå i samband med översynen av 
reglerna för insamling och återvinning kommer att påverka 
förutsättningarna kring kommunens framtida avfallshantering. 
 
Renhållningsavdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås i 
avvaktan på regeringens översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-06-12 15 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 87 fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____ 
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Kf § 88 
 
Medborgarförslag om insamling av källsorterat matavfall från hushåll, 
storkök och restauranger 
Dnr 456-10-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Karin Landin, Hede föreslår insamling av källsorterat matavfall från 
hushåll, storkök och restauranger. 
 
Ärendets beredning 
 
2007 utredde Härjedalens kommun möjligheterna till insamling av 
organiskt avfall från hushåll och verksamheter. Utredningen visade att 
det i kommunen fanns för små mängder organiskt avfall från 
verksamheter för att motivera en organisation för insamling samt att 
insamling av organiskt avfall från hushåll med dagens metoder inte var 
ekonomiskt försvarbart. 
 
Regeringen har påbörjat en översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. Det handlar i första hand om att få en annan och bättre 
ordning när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och 
returpapper. Andra frågor som lyfts fram är större valfrihet för 
verksamheternas avfall samt bättre utsortering av matavfall och textil. 
 
De beslut som fattas på nationell nivå i samband med översynen av 
reglerna för insamling och återvinning kommer att påverka 
förutsättningarna kring kommunens framtida avfallshantering. 
 
Renhållningsavdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås i 
avvaktan på regeringens översyn av reglerna för avfall och återvinning. 
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Kf § 88, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Kf § 89 
 
Medborgarförslag om att Härjedalens kommun återtar ansvaret för 
färdtjänst 
Dnr 736-409-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
I flera likalydande medborgarförslag föreslås att kommunen ska återta 
ansvaret för färdtjänst från länstrafiken. 
 
Ärendets beredning 
 
Härjedalens kommun har beslutat att överlämna verkställighet, 
samordning och myndighetsutövning kring färdtjänsten till Länstrafiken 
i Jämtlands län. Sedan ansvaret överlämnades år 2011 har 
kostnaderna för färdtjänst minskat och samordningen förbättrats. 
Länstrafikens helhetsperspektiv har på så vis också bidragit till en lägre 
taxa för den enskilde. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslagen avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Kf § 90 
 
Medborgarförslag om fler lägenheter med rimlig hyra runt 
Funäsdalsområdet 
Dnr 009-178-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Nicklas Hamberg, Funäsdalen, föreslår att fler lägenheter med rimlig 
hyra runt Funäsdalen, Bruksvallarna, Tännäs samt Tänndalen 
tillskapas. 
 
Ärendets beredning 
 
I dagsläget bygger kommunen inga bostäder. Detta sker via 
bostadsbolaget Härjegårdar Fastighets AB eller andra husbyggare. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
med hänvisning till Härjegårdar Fastighets AB. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Kf § 91 
 
Medborgarförslag om ändring av beslut om sophantering på 
Haraldsåsen 
Dnr 452-158-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Horst Kuehne, Hede, föreslår att beslutet om att inte låta 
fastighetsägarna i Haraldsåsens samfällighetsförening, inom A-
område, få sina sopkärl tömda framför respektive fastighet, upphävs. 
 
Ärendets beredning 
 
I de renhållningsföreskrifter som antogs av fullmäktige § 228/2016 
utpekades Haraldsåsen som ett område som skulle omvandlas från ett 
B-område med gemensamma kärl till ett A-område med egna kärl. 
 
Huvudsakligen så töms kärlen i A-område vid fastighetsgränsen men i 
renhållningsföreskrifternas § 17 står det "... fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ställer ut behållaren på anvisad plats när den 
ska tömmas”. 
 
Enligt § 19 är det renhållaren som avgör om vägen är farbar. Detta 
sker i dialog med entreprenören då det i slutändan är chauffören som 
avgör om fordonet kan framföras. Enligt § 20 är fastighetsägaren 
skyldig att anordna vändplats som sedan skall godkännas av 
renhållaren.  
 
Enligt § 21 sker hämtning av kärl-avfall ”... i eget kärl vid 
fastighetsgräns, vid gemensamt hämtställe eller anvisad plats…” Enligt 
§ 22 äger Renhållningsavdelning rätt att "... anvisa behållarens 
placering utefter hämtningsfordonets väg så att hämtning/tömning 
underlättas samt att hämtning med sophämtningsfordon är möjlig." I 
planen för Haraldsåsen finns tre områden utpekade för 
avfallshantering. Inget av områdena är iordningsställt och vägarna i 
Haraldsåsen är smala, bitvis branta och vändplatserna är för små för 
sopbilen som nyttjas i området. Tömning av kärlen vid fastighetsgräns i 
Haraldsåsen är därmed inte möjlig. 
 
I Härjedalens kommun finns det flera platser där renhållnings-
avdelningen anvisat plats på grund av vägarnas beskaffenhet. I 
Sverige är det många kommuner som anvisar plats, även om vägen är 
farbar, för att effektivisera hämtningen av kärlavfallet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
då vägarna i området för närvarande inte uppfyller ställda krav  
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Kf § 91 fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Lars Bygdén (L) och Hans-Olof Törnberg yrkar avslag till 
medborgarförslaget. 
 
Gunilla Zetterström- Bäcke (S) och Göran Påhlson (S) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Bygdéns och Törnbergs avslagsyrkande mot 
Zetterström-Bäckes och Påhlsons bifallsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst röst för avslag till medborgarförslaget. 
Nej-röst för bifall till medborgarförslaget. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 17 nej-röster mot 15 ja-
röster och 5 som avstår, beslutar att bifalla medborgarförslaget. 
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Kf § 91 fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget bifalls. 
 
JÄV 
 
Conny Persson (S) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
RESERVATION 
 
Lars Bygdén (L) 
Hans-Olof Törnberg (M) 
Margareta Gladh (M) 
Pontus Nissblad (M) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Kerstin Nystedt (M) 
Stig Holm (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Gunnar Hedin (C) 
Anneli Fundin (C) 
Jan-Erik Svensson (C) 
Mats Ericsson (C) 
Markus Grängzell (C) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 92 
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de medborgarförslag 
som inte är färdigberedda.  
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 93 
 
Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag, rapport 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år inför fullmäktige redovisa verkställigheten av de 
medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 94 
 
Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för 
beslut, rapport 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år inför fullmäktige redovisa verkställigheten av de 
medborgarförslag som har bifallits. 
 
Föreligger rapport över medborgarförslag som har överlämnats till 
nämnd för beslut. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 95  
 
Enkla frågor 
 
Inga enkla frågor ställs vid dagens sammanträde. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 96 
 
Interpellationer 
 
Inga interpellationer ställs vid dagens sammanträde 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 97 
 
Motion om införande av Huskurage 
Dnr 009-270-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Centerpartiet Härjedalen, genom Annika Myhr, föreslår att Härjedalens 
kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet 
och öka tryggheten i kommunen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 98 
 
Motion om heltid som norm och sammanhållen arbetsdag i alla 
verksamheter 
Dnr 009-521-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) och Gunilla Zetterström Bäcke (S), föreslår i 
motion heltid som norm och sammanhållen arbetsdag i alla 
verksamheter i Härjedalens kommun. 
 
Ärendets beredning 
 
Delade arbetspass finns i Härjedalens kommun baserat på 
verksamhetens behov och budgeten för verksamheten. I omsorgen där 
den största delen av de delade arbetspassen finns är personalbehovet 
som regel störst på förmiddagar och kvällar. De delade arbetspassen 
förekommer främst på helgerna. 
 
Inom LSS finns verksamhet där det inte finns något personalbehov alls 
på dagtid (vardagar) eftersom kunderna är på sina arbeten, daglig 
verksamhet. 
 
Om delade arbetspass ska upphöra behöver budgeten för 
verksamheterna samt scheman och turer ses över. Deltidsanställningar 
har också att göra med verksamhetens behov, Om deltidsanställningar 
ska upphöra behöver frågan utredas närmare om vad resterande 
arbetstid kan läggas på samt hur den ska fördelas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 98, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson (S), Göran 
Påhlson (S) och Solveig Haugen yrkar bifall till motionen. 
 
Margareta Gladh (M) yrkar avslag till motionen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Zetterström-Bäcke med fleras bifallsyrkande mot 
Gladhs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
avslå motionen. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för avslag till motionen. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 23 nej-röster mot 13 ja-
röster och 1 som avstår beslutar att bifalla motionen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen bifalls. 
 
RESERVATION 
 
Lars Bygdén (L) 
Hans-Olof Törnberg (M) 
Margareta Gladh (M) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Pontus Nissblad (M) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 99 
 
Motion om att förbättra vägstandarden i Härjedalen 
Dnr 319-108-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Per-Anders Tapper (HP) och Olle Larsson (HP) föreslår i motion att 
Härjedalens kommun ska jobba aktivt för att få till stånd bättre vägar 
inom kommunen, med prioritet i första hand för väg 311 Särna - 
Tännäs, där sträckan mellan Sörvattnet och Tännäs är under all kritik 
vad gäller vägstandard. 
 
Ärendets beredning 
 
Väg 311 finns med i Länstransportplanen och är högt prioriterad från 
Härjedalens kommun som jobbar fortsatt med kontakter mot 
Trafikverket. Vägen är av stort intresse för turismen både under 
sommar och vinter. Sommartid används vägen av husbilar och 
husvagnar. Vintertid är det skid- och skoterturister från hela 
Västsverige som besöker Härjedalen. Under hela året går här även 
tung trafik. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Tapper och Larsson har lämnat en förtydligande skrivelse angående 
motionen. Enligt denna skrivelse är förslaget att Härjedalens kommun 
högprioriterar väg 311 Länsgränsen - Tännäs och aktivt jobbar för att 
vägstandarden höjs på sträckan. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls med de ändringar som Per-Anders Tapper och Olle 

Larsson redogör för i sin förtydligande skrivelse. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 100 
 
Motion om en tryggad kompetensförsörjning i Härjedalens kommun 
Dnr 009-461-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Anna-Lena Andersson (S) föreslår i 
motion att det tillförs tillräckliga medel för en tryggad 
kompetensförsörjning, att arbetsgivaren ger bra villkor till redan 
anställd personal för utbildning och karriärutveckling och att kommunen 
i samarbete med utbildningsinstitutioner ser till att det finns 
studiemöjligheter att utbilda sig för jobb inom kommunens 
verksamheter. 
 
Ärendets beredning 
 
För att möta framtida rekryterings-och kompetensväxlingsbehov 
beslutade kommunstyrelsen 2017-03-29 § 70 att erbjuda kommunens 
anställda förmåner och ersättningar i samband med högskolestudier. 
Nämnden för bildning fritid och kultur har valt att lägga medel på 
incitament för dem som läser till förskollärare och ämneslärare i vissa 
ämnen. 
 
Omställningsfonden är nära att överkapitaliseras, därför avsätts medel 
under en treårsperiod för tidig lokal omställning (TLO). Vid användning 
av lokala medel ska tidiga åtgärder kunna sättas in i syfte att stärka 
och ställa om medarbetare eller i syfte att stärka organisationens 
arbete med omställning så att omställningssituationer kan hanteras på 
ett bättre sätt för både arbetsgivare och medarbetare. 
 
Samarbete mellan olika Lärcentrum i länet samt Mittuniversitetet är 
implementerat. Information ges om utbildningar till olika bristyrken som 
går att läsa till på distans. Verksamheterna har goda kontakter med 
universitet och högskolor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 100, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 101 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner, rapport 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år inför kommunfullmäktige redovisa ej färdigberedda 
motioner. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 102 
 
Redovisning av verkställighet bifallna motioner, rapport 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år inför kommunfullmäktige redovisa verkställigheten av 
bifallna motioner. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för kaffe 14:30–14:50 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 103 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunens revisorer tillstyrker 
 
- Kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

2016. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, och 
finner att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för 2016. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 
Nej-röst för att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 
 
AJOURNERING 
 
Ajournering begärs klockan 15:30--15:45 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 103, fortsättning 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 15 ja-röster, 1 nej-röst 
och 14 som avstår, beslutar att bevilja kommunstyrelsen och dess 
ledamöter ansvarsfrihet för 2016. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

2016. 
 
JÄV 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Gottfrid Jonsson (S), Anna-Lena 
Andersson (S), Maj-Lis Larsson (S), Helena Larsson (V), Bo 
Danielsson (V), Ander Häggkvist (C), Stig Holm (C), Mats Ericsson (C) 
och Jan-Erik Svensson (C) deltar inte i beslutet 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 104 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för nämnden för bildning, fritid och kultur 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunens revisorer tillstyrker 
 
- Nämnden för bildning, fritid och kultur och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för 2016. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Nämnden för bildning, fritid och kultur och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för 2016. 
 
JÄV 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Helena Larsson (V), Pontus Nissblad 
(M) och Gunnar Hedin (C) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 105 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för socialnämnden 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
Revisorerna riktar i revisionsberättelsen anmärkning mot 
socialnämnden. Socialnämndens ordförande Leif Nilsson (M) lämnar 
vid dagens sammanträde socialnämndens förklaring över 
anmärkningen. 
 
FÖRSLAG 
 
Revisorerna tillstyrker 
 
- Socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016 

trots allvarlig anmärkning. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Hedin (S) och Lars Bygdén (L) yrkar att Härjedalens 
kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämndens samtliga 
ledamöter för bristande styrning av verksamhet och ekonomi samt 
bristande intern kontroll. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-06-12 40 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 105, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar revisorernas förslag om ansvarsfrihet och finner att 
det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Hedins och Bygdéns yrkande om 
anmärkning och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Socialnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016 

trots allvarlig anmärkning i revisionsberättelsen. 
 
- Härjedalens kommunfullmäktige riktar anmärkning mot 

socialnämndens samtliga ledamöter för bristande styrning av 
verksamhet och ekonomi samt bristande intern kontroll. 

 
JÄV 
 
Anna-Lena Andersson (S), Göran Påhlson (S), Solveig Haugen (S) och 
Margareta Gladh (M) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 106 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
FÖRSLAG 
 
Revisorerna tillstyrker 
 
- Miljö- och byggnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

för 2016 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

för 2016 
 
JÄV 
 
Conny Persson (S) och Billy Anklew (M) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 107 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för valnämnden 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
FÖRSLAG 
 
Revisorerna tillstyrker 
 
- Valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 108 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för gemensam nämnd för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region 
Jämtland Härjedalen och länets kommuner  
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
FÖRSLAG 
 
Revisorerna tillstyrker 
 
- Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och 

distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för 2016. 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och 

distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för 2016. 

 
JÄV 
 
Anna-Lena Andersson (S) och Göran Påhlson deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 109 
 
Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet Härjedalens kommun, 
fråga om ansvarsfrihet för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns revisorer har upprättat revisionsberättelse för 
2016 års verksamhet. Revisionsberättelsen överlämnas till fullmäktige 
vid dagens sammanträde. Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) 
informerar om revisorernas granskning av verksamhetsåret 2016. 
 
FÖRSLAG 
 
Revisorerna tillstyrker 
 
- Nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 

(GNU) och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan mellan länets 

kommuner (GNU), och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
2016. 

 
JÄV 
 
Anna-Lena Anderson (S) och Gunilla Zetterström-Bäcke (S) deltar inte 
i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 110 
 
Årsredovisning 2016, Härjedalens kommun 
Dnr 042-293-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Årsredovisning föreligger för 2016 omfattande kommunens verksamhet 
samt sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av stiftelse och 
aktiebolag (koncernredovisning). Ola Regnander, ekonomichef, 
redogör för årsredovisningen. 
 
Kommunens resultat visar ett underskott, vilket innebär att det 
lagstadgade balanskravet inte har uppfyllts. Balanskravsresultatet visar 
ett underskott på 7,7 miljoner kronor. 
 
I 8 kap. 5 a § kommunallagen (KL) anges att om balanskravsresultatet 
enligt 4 kap. 3 a § lag om kommunal redovisning är negativt för ett visst 
räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. 
Enligt 8 kap. 5 b § KL får dock fullmäktige besluta att en reglering av 
ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga 
skäl. 
 
En väsentlig del av orsaken till kommunens underskott är den 
nyemission på 33,75 miljoner kronor som under året har gjorts i det 
helägda bostadsbolaget Härjegårdar Fastighets AB i syfte att 
säkerställa stabila och långsiktiga förutsättningar för att bedriva 
bolagets verksamhet. Kommunen har också under många år byggt upp 
ett stort eget kapital som per 2016-12-31 uppgick till 592,1 miljoner 
kronor. Kommunledningsförvaltningen anser att sådana synnerliga skäl 
föreligger som skulle innebära att fullmäktige kan besluta att 
underskottet ej kommer att regleras enligt 8 kap. 5 a § KL. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att balanskravsresultatet som 
uppvisar ett underskott på 7,7 miljoner, med hänvisning till synnerliga 
skäl, ej ska komma att regleras enligt 8 kap. 5 b § kommunallagen. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 110, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Årsredovisningen godkänns. 
 
- Balanskravsresultatet som uppvisar ett underskott på 7,7 miljoner 

kronor kommer med hänvisning till synnerliga skäl ej att regleras 
enligt 8 kap. 5 b § kommunallagen. 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 111 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 
Dnr 042-237-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundet Jämtlands Län har upprättat årsredovisning 
avseende perioden januari - december 2016. Förbundet redovisar ett 
överskott på 2,3 miljoner kronor. Revisorerna har granskat 
årsredovisningen och bedömer att vissa rutiner för att säkerställa 
årsredovisningens kvalitet behöver utvecklas men att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen för 2016 och beviljar förbundets 
ledamöter ansvarsfrihet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Årsredovisningen för 2016 godkänns. 
 
- Förbundets ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
JÄV 
 
Anna-Lena Andersson (S), Jonny Springe (S) och Anders Häggkvist 
(C) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 112 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, 
Räddningstjänstförbundet Jämtland 
Dnr 042-191-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning 
avseende perioden januari - december 2016. Förbundet redovisar ett 
underskott på -1,8 miljoner kronor. Revisorerna har granskat 
årsredovisningen och bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. Resultatet i årsredovisningen är dock inte förenligt med det 
ekonomiska målet om minst ett nollresultat för 2016. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen för 2016 och beviljar förbundets 
ledamöter ansvarsfrihet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Årsredovisningen för 2016 godkänns. 
 
- Förbundets ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
JÄV 
 
Göran Påhlson (S) deltar inte i beslutet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 113 
 
Budget 2018 
Dnr 041-305-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
I särskild handling redovisas förslag till årsbudget och övergripande 
mål för år 2018 samt budgetberedningens bedömning av den 
kommunala ekonomin för de efterföljande två åren. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut redovisas i 
tjänsteutlåtande daterat 2017-05-29. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till budget för år 2018 fastställs och upprättat förslag till 

treårsplan antas. 
 
- Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad). 
 
- De finansiella mål som redovisas samt de övergripande målen för 

verksamheterna fastställs. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anslås 3 

miljoner kronor. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för finansiering av projekt som 

kräver offentlig medfinansiering anslås 1 miljon kronor. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för arbetsmarknadsåtgärder 

anslås 1 miljon kronor. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling och 

arbetsmiljöarbete anslås 4 miljoner kronor. 
 
- För investeringar anvisas de anslag som upptagits i 

investeringsbudget. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 113, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Anders Hägkvist (C) och Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 114 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016 
Dnr 104-164-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Partistödet är en del av den lokala demokratin. I kommunallagen finns 
de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Den 
närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, men enligt 
SKL bör det framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka 
motprestationer som i så fall har erhållits. Partierna utser själva sin 
granskare. 
 
Reglementet för kommunalt partistöd i Härjedalens kommun gäller från 
och med 2015-01-01. Förutom reglementet finns en fastlagd rutin för 
utbetalning av partistöd. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de skriftliga redovisningarna 
avseende partistöd för 2016 godkänns. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Skriftliga redovisningar avseende partistöd för 2016 godkänns. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 115 
 
Övertagande av VA-anläggning i Messlingen 
Dnr 309-243-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
VA-anläggningen för Baggården och kringliggande fastigheter har idag 
organisationsformen "Privat allmänförklarad anläggning". Enligt nu 
gällande lagstiftning (SFS 2006:412, Lag om allmänna vattentjänster, 
LAV) får inte organisationsformen finnas efter årsskiftet 2016/2017. 
 
VA-anläggningen kan organiseras som antingen 
Gemensamhetsanläggning eller Allmänförklarad anläggning med 
kommunalt huvudmannaskap. I det arbete med fördjupad översiktsplan 
som för närvarande pågår för Messlingen kommer VA-frågan för hela 
området att behöva lösas, och kommunledningsförvaltningen bedömer 
det rimligt att nuvarande anläggning för Baggårdsområdet ingår i 
kommunens anläggning. 
 
Kommunledningsförvaltningen förslår kommunfullmäktige godkänna 
överenskommelsen om övertagande av anläggningen. Finansiering 
genom VA-avdelningens investeringsbudget. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Överenskommelsen om övertagande av VA- anläggning i 

Messlingen godkänns. 
 
- Finansiering genom VA-avdelningens investeringsbudget. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Överenskommelsen om övertagande av VA- anläggning i 

Messlingen godkänns enligt bifogat avtal. 
 
- Finansiering genom VA-avdelningens investeringsbudget. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 116 
 
Köp av del av Messlingen 3:29 
Dnr 252-242-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun tecknade 2013 ett så kallat letter of intent med 
Willy Skjeggerud, angående att överta en allmän-förklarad 
VA-anläggning samt angående att köpa mark i Messlingen. 
 
Syftet med markförvärvet är att anlägga reningsanläggningar. Enligt 
förslag till köpeavtal ska köpeskillingen för marken vara 200 000 
kronor. Övriga kostnader på 1,4 miljoner kronor enligt Letter of intent är 
för befintlig VA-anläggning. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
godkänna köp av del av Messlingen 3:29 enligt köpeavtal. Finansiering 
ur eget kapital. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Köp av del av Messlingen 3:29 godkänns enligt köpeavtal. 
 
- Finansiering ur eget kapital. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 117 
 
Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 
Dnr 253-245-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB skall bygga olika boende i Funäsdalen. Det 
område man vill bygga på är i början av Salomons väg på Röstberget. 
 
Området är planlagt för bostäder med tanke på hyresbostäder. Det är 
en stor tomt med stor byggrätt i två våningar. Det går även att bygga 
hyresbostäder på tomten. Härjegårdar ser möjligheten att i olika 
huskroppar bygga olika boendeformer på tomten. Köpeskillingen är 
beräknat i enlighet med bestämt markpris för hyresfastigheter, 200 
kronor per kvadratmeter. Arealen är cirka 8 000 kvadratmeter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar 
godkänna försäljning av del av Funäsdalen 8:112 enligt köpeavtal. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 godkänns enligt köpeavtal. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 118 
 
Omdisponering av investeringar 2017, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 049-291-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året identifierat nya behov 
som kräver investeringar. Dessa är: 
- Installation av konstgräsplan 40x45 eller 45x65m i Sveg, där den 

gamla ishallen låg. Beräknad kostnad cirka1 500 000 kronor. 
Markarbeten, belysning och så vidare ingår. 

- Installation av en liknade konstgräsplan i Vemdalen, där 
ishockeyplanen ligger. Planen ska vara av en sådan kvalité som går 
att spola is på. Beräknad kostnad cirka 500 000 kronor. 

- Fritidsenhetens behov inför Draghunds-VM för polarhundar, 
grusplan, parkering och effektiviseringar av verksamheten så som 
nytt bokningssystem, ljudsystem, nätstation på skidstadion etcetera. 
Beräknad kostnad cirka 1 500 000 kronor. 

- Kommunens andel till skidskytteprojektet 500 000 kronor. 
 
Sammanlagt är det investeringar om 4 000 000 kronor, vilka kan 
finansieras av befintliga anslag som enligt förvaltningens bedömning 
inte kommer att förbrukas 2017. Dessa är: 
- 3208: Led armatur gatubelysning 1 500 000 kronor. 
- 3146: Uteaktivitetsplats Sveg 500 000 kronor. 
- 3107: Tillgänglighet av lokaler 1 252 000 kronor. 
- 3219: Skylt och designprogram 1 336 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
omdisponera befintliga anslag enligt följande: 
- Installation av konstgräsplan i Sveg 1 500 000 kronor. 
- Installation av konstgräsplan i Vemdalen 500 000 kronor. 
- Fritidsenhetens olika projekt där kommunens andel i 

skidskytteprojektet ingår 2 000 000 kronor. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 118, fortsättning 
 
Finansiering genom att omdisponera anslagen ifrån följande befintliga 
projekt: 
- 3208: Led armatur gatubelysning, 1 500 000 kronor omdisponeras 

till Svegs konstgräsplan. 
- 3146: Uteaktivitetsplats Sveg, 500 000 kronor omdisponeras till 

Vemdalens konstgräsplan. 
- 3107: Tillgänglighet av lokaler, 1 000 000 kronor omdisponeras till 

Fritids olika projekt. 
- 3219: Skylt och designprogram, 1 000 000 kronor omdisponeras till 

Fritids olika projekt och till kommunens andel i skidskytteprojektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 133/2017 att de delar av ärendet som 
inte avser omdisponeringar från konton 3208 respektive 3146 
återremitteras. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- 1 500 000 kronor från konto 3208 och 500 000 kronor från konto 

3146 omdisponeras till Fritidsenhetens olika projekt där bland annat 
kommunens andel i skidskytteprojektet ingår. 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 119 
 
Kulturmiljöprogram Härjedalens kommun 
Dnr 871-51-13 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ett förslag till Kulturmiljöprogram har varit ute på granskning, en andra 
omgång, under tiden 2016-06-15 – 2016-08-31. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kulturmiljöprogrammet ska 
antas som ett program och inte som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kulturmiljöprogrammet antas. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 120 
 
Messlingen 3:134, Kappruet - Antagande av detaljplan 
Dnr MB 2010-000044 
 
ÄRENDE 
 
Ärendet har inte kungjorts, men är brådskande. Ordförande frågar 
därför fullmäktige om de godkänner att ärendet, trots att det inte har 
kungjorts, avgörs vid dagens sammanträde. Fullmäktige beslutar att 
ärendet får avgöras. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 
2017-01-19--2017-02-09. 
 
Planchef Britt-Mari Nordstrand informerar om detaljplanen. 
 
Antagandehandlingar med utlåtande samt exploateringsavtal 
föreligger. 
 
AJOURNERING 
 
Ajournering begärs 16:50–17:00 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Detaljplan för Messlingen 3:134, Kappruet antas. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 121 
 
Årligt fastställande av taxa inom miljöbalken 
Dnr MN 2017/31 
 
ÄRENDE 
 
För att främja rättssäkerheten och för att medborgarna lättare ska 
kunna följa Härjedalens kommuns gällande taxa, så bör inga ändringar 
av taxan ske under löpande år. En medborgare bör lätt kunna finna på 
vilken grund och i vilket beslut som den gällande taxan är fastslagen. 
Ett undantag kan vara en ny tjänst som får en avgift under det löpande 
året.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- I fortsättningen ska kommunfullmäktige löpande anta kommunens 

taxa inom miljöbalkens område för nästkommande år. Detta bör ske 
under årets sista kommunfullmäktige. 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 122 
 
Förvärv av aktier i Inera AB 
Dnr 044-182-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Företaget lnera AB har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, 
Ungdomsmottagning på nätet och Journal via nätet. 
 
Den 7 oktober 2016 beslutade SKL:s styrelse att godkänna att SKL 
Företag AB förvärvar merparten av aktierna i lnera AB. Samtliga 
landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av 
sina 150 aktier i lnera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera 
och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. Genom 
det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och 
samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir 
det möjligt att köpa tjänster från lnera AB utan föregående 
upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att förvärva 
5 (fem) aktier i lnera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Förvaltningen 
föreslår vidare fullmäktige att godkänna i ärendet redovisat 
aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 122, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- 5 (fem) aktier i lnera AB förvärvas av SKL Företag AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, enligt aktieöverlåtelseavtal. 
 
- I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och kommunen inträder 

som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 123 
 
Ej verkställda beslut inom socialnämnden, kvartal 1 2017, 
statistikrapport 
Dnr 709-11-17 Sn 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL), respektive Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartalsvis till 
fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har 
avbrutits och inte återupptagits inom 3 månader. 
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt 
hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. 
Statistiken ska enligt socialstyrelsen vara uppdelad på kön. 
 
Föreligger rapport för kvartal ett 2017. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 124 
 
Begäran om tilläggsanslag, nämnden för bildning, fritid 
och kultur 
Dnr 600-310-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur begär hos kommunfullmäktige 
en utökad budgetram om 1 000 000 kronor för gymnasieskolans ökade 
omkostnader för fordons- och transportprogrammet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Nämndens begäran om tilläggsanslag, utöver vad som beviljats av 

kommunstyrelsen, avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 125 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, revidering 
Dnr 009-101-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer och fullmäktiges presidium har sett över 
hanteringen av revisorernas granskningsrapporter. Förslag till 
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Härjedalens kommun 
föreligger. 
 
Revideringen tydliggör hanteringen av revisionsrapporterna i ny § 21. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reviderad arbetsordning för 
fullmäktige fastställs. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reviderad arbetsordning för fullmäktige fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 126 
 
Reglemente för Miljö- och byggnämnden, revidering 
Dnr 003-241-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen reviderades 2016-09-14. I 
den framgår ansvars- och befogenhetsfördelningen vad det gäller 
HR-frågor. Detta finns nu som underlag till beslut hos de tre 
nämnderna Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden 
för bildning, fritid och kultur. 
 
I och med att instruktion för kommunalt personalorgan och 
personalstadgan upphävdes 2016-11-21 behöver reglementena för 
Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för bildning 
fritid och kultur ändras under rubriken Personalärenden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglementena för Miljö- och 
byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för Bildning, fritid och 
kultur ändras under rubriken Personalärenden från "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i 
personalstadga för Härjedalens kommun samt anvisningar från 
personalorgan" till "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i NN nämndens delegationsordning samt 
anvisningar från personalorgan". 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 126, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglementena för Miljö- och byggnämnden ändras under rubriken 

Personalärenden från "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i personalstadga för Härjedalens 
kommun samt anvisningar från personalorgan" till "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i NN 
nämndens delegationsordning samt anvisningar från 
personalorgan". 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Miljö- och byggnämndens reglemente ändras under rubriken 

Personalärenden från "Närmare föreskrifter om Miljö- och 
byggnämndens ansvar som anställningsmyndighet finns i 
personalstadga för Härjedalens kommun samt anvisningar från 
personalorgan" till "Närmare föreskrifter om Miljö- och 
byggnämndens ansvar som anställningsmyndighet finns i Miljö- och 
byggnämndens delegationsordning samt anvisningar från 
personalorgan". 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 127 
 
Reglemente för Socialnämnden, revidering 
Dnr 003-241-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen reviderades 2016-09-14. I 
den framgår ansvars- och befogenhetsfördelningen vad det gäller 
HR-frågor. Detta finns nu som underlag till beslut hos de tre 
nämnderna Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden 
för bildning, fritid och kultur. 
 
I och med att instruktion för kommunalt personalorgan och 
personalstadgan upphävdes 2016-11-21 behöver reglementena för 
Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för bildning 
fritid och kultur ändras under rubriken Personalärenden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglementena för Miljö- och 
byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för Bildning, fritid och 
kultur ändras under rubriken Personalärenden från "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i 
personalstadga för Härjedalens kommun samt anvisningar från 
personalorgan" till "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i NN nämndens delegationsordning samt 
anvisningar från personalorgan". 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 127, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglementena för Miljö- och byggnämnden ändras under rubriken 

Personalärenden från "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i personalstadga för Härjedalens 
kommun samt anvisningar från personalorgan" till "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i NN 
nämndens delegationsordning samt anvisningar från 
personalorgan". 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Socialnämndens reglemente ändras under rubriken 

Personalärenden från "Närmare föreskrifter om Socialnämndens 
ansvar som anställningsmyndighet finns i personalstadga för 
Härjedalens kommun samt anvisningar från personalorgan" till 
"Närmare föreskrifter om Socialnämndens ansvar som 
anställningsmyndighet finns i Socialnämndens delegationsordning 
samt anvisningar från personalorgan". 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 128 
 
Reglemente för Nämnden för bildning, fritid och kultur, revidering 
Dnr 003-241-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen reviderades 2016-09-14. I 
den framgår ansvars- och befogenhetsfördelningen vad det gäller 
HR-frågor. Detta finns nu som underlag till beslut hos de tre 
nämnderna Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden 
för bildning, fritid och kultur. 
 
I och med att instruktion för kommunalt personalorgan och 
personalstadgan upphävdes 2016-11-21 behöver reglementena för 
Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för bildning 
fritid och kultur ändras under rubriken Personalärenden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglementena för Miljö- och 
byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för Bildning, fritid och 
kultur ändras under rubriken Personalärenden från "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i 
personalstadga för Härjedalens kommun samt anvisningar från 
personalorgan" till "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i NN nämndens delegationsordning samt 
anvisningar från personalorgan". 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 128,fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglementena för Miljö- och byggnämnden ändras under rubriken 

Personalärenden från "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i personalstadga för Härjedalens 
kommun samt anvisningar från personalorgan" till "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i NN 
nämndens delegationsordning samt anvisningar från 
personalorgan". 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Nämndens för bildning, fritid och kultur reglemente ändras under 

rubriken Personalärenden från "Närmare föreskrifter om Nämnden 
för bildning, fritid och kulturs ansvar som anställningsmyndighet 
finns i personalstadga för Härjedalens kommun samt anvisningar 
från personalorgan" till "Närmare föreskrifter om Nämndens för 
bildning, fritid och kultur ansvar som anställningsmyndighet finns i 
Nämndens för bildning, fritid och kultur delegationsordning samt 
anvisningar från personalorgan". 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 129 
 
Ändring av gemensamma nämndens för samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter reglemente 
Dnr 003-308-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Region Jämtland Härjedalen har arbetat fram en reviderad 
hjälpmedelspolicy. Som en följd av detta måste den gemensamma 
nämndens reglemente ändras. En gemensam nämnds reglemente ska 
antas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Hjälpmedelspolicyn antas. 
 
- Dokumentet ”Definitioner och direktiv inom 

hjälpmedelsverksamheten”, inklusive avgifter, antas. 
 
- Dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla. 
 
- Ändringar i reglemente för gemensam nämnd för samordnad 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
antas, så att nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje 
stycket under punkten 1 Uppgifter: 

 
 "Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till 

vilken hjälpmedelsgrupp de ska höra". 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges förslag 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 130 
 
Revidering av näringslivsrådets reglemente 
Dnr 141-312-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ett näringslivsråd har startats upp igen under hösten 2016/vintern 
2017. Förslag till reglemente har tagits fram och samverkats med de 
tilltänkta parterna i näringslivsrådet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
reglemente för näringslivsrådet i Härjedalens kommun fastställs. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglemente för näringslivsrådet i Härjedalens kommun fastställs. 
 
YRKANDE 
 
Lars Bygdén (L) yrkar att representanter för samtliga lokala 
företagsgrupper bjuds in att delta i näringslivsrådet.  
 
BELSUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag tillsammans med 
Bygdéns tilläggsyrkande och finner att de bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Reglemente för näringslivsrådet i Härjedalens kommun fastställs. 
 
- Representanter för samtliga lokala företagsgrupper bjuds in att delta 

i näringslivsrådet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 131 
 
Riktlinjer för Sociala medier för Härjedalens kommun 
Dnr 003-299-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige fattade i § 225/2016 beslut om att Härjedalens 
kommun ska finnas på Facebook. Med anledning av detta bör 
riktlinjerna för Härjedalen kommun på sociala medier ses över. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Policy för hantering av 
sociala medier för Härjedalens kommun KF § 111/2011 upphävs. 
 
Nya riktlinjer fastställs av kommunstyrelsen 2017-06-28. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun KF 

§ 111/2011 upphävs. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 132 
 
Avsägelse av uppdrag, Victor Ericsson (M) 
Dnr 110-235-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Victor Ericsson (M) avsäger sig samtliga förtroendeuppdrag i 
Härjedalens kommun, bland annat som: 
 
ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot tillika vice ordförande i kommunstyrelsen,  
ledamot i krisledningsnämnden, 
ledamot i Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion, 
ledamot i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 
ersättare i regionens samverkansråd. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Victor Ericssons (M) avsägelser beviljas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 133 
 
Fyllnadsval, ledamot i kommunstyrelsen 
Dnr 110-351-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska utse ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Victor Ericsson (M) 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Hans-Olof Törnberg (M), Sjöängsvägen 12 T, Funäsdalen, väljs till 

ledamot i kommunstyrelsen. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Johansson Nordqvist (SD) yrkar att Billy Anklew (M) väljs till 
ledamot i kommunstyrelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Johansson-Nordkvists 
yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt valberedningens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
Eftersom omröstningen avser val, sker sluten omröstning. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
35 röster avges. Ordförande finner att kommunfullmäktige med 12 
röster för Hans-Olof Törnberg, 6 röster för Billy Anklew och 17 blanka 
röster beslutar att välja Hans-Olof Törnberg som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Hans Olof Törnberg (M), Sjöängsvägen 12 T, Funäsdalen, väljs till 

ledamot i kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 134 
 
Fyllnadsval, vice ordförande i kommunstyrelsen 
Dnr 110-352-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska utse ny vice ordförande i kommunstyrelsen 
efter Victor Ericsson (M) 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Thomas Wiklund (M), Blåbärsstigen 18, Sveg, väljs till vice 

ordförande i kommunstyrelsen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 135 
 
Fyllnadsval, ledamot i krisledningsnämnden 
Dnr 110-353-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i krisledningsnämnden efter 
Victor Ericsson (M) 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Hans-Olof Törnberg (M), Sjöängsvägen 12 T, Funäsdalen, väljs till 

ledamot i krisledningsnämnden. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 136 
 
Fyllnadsval, ledamot i Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion 
Dnr 110-350-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i Jämtlands 
Räddningstjänstförbunds direktion efter Victor Ericsson (M). 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Sune Halvarsson (S), Hedeviken 411, Hede, väljs till ledamot i 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion. 
 
- Thomas Wiklund (M), Blåbärsstigen 18, Sveg, väljs till ersättare i 

Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion efter Sune Halvarsson 
(S) 

 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 137 
 
Fyllnadsval, ledamot i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Dnr 110-349-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan efter Victor Ericsson (M). 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Thomas Wiklund (M), Blåbärsstigen 18, Sveg, väljs till ledamot i 

gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 138 
 
Fyllnadsval, ledamot Regionens samverkansråd 
Dnr 10-360-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i Regionens 
samverkansråd efter Victor Ericsson (M) 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Västmovägen 25, Lillhärdal, väljs till 

ledamot i Regionens samverkansråd. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges förslag 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____ 
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