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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 

   
139 Hot och hat mot förtroendevalda, information 

140 Samverkan med Bergs kommun 

141 Allmänhetens frågestund 

142 Nytt medborgarförslag om lekplats på Broder Tors väg i Hede 

143 Nytt medborgarförslag om att byta ut duschar i badhuset samt på andra offentliga 
platser till ”handduschar” 

144 Medborgarförslag om elevboende i Sveg 

145 Medborgarförslag om demenscentrum i Härjedalen 

146 Medborgarförslag om större flexibilitet gällande friskvårdspengen för anställda i 
Härjedalens kommun 

147 Medborgarförslag om att anställa fler sysselsättningshandledare 

148 Medborgarförslag om att anställa fler inom vården 

149 Enkla frågor 

150 Interpellation om vad välfärdspengarna 2016—2017 använts till 

151 Motion om att endast de som har lämnat in medborgarförslag ska få närvara vid 
fullmäktiges sammanträden 

152 Revisionsrapport, Granskning av fastighetsförvaltningen - Organisation och rutiner 

153 Granskningsrapport för år 2016 över Härjegårdar Fastighets AB 

154 Revisionsrapport - Granskning av näringslivsavdelningen 

155 Delårsrapport 

156 Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden 

157 Omfördelning av ram efter lönerevision 2017 

158 Lofsdalen 26:1, Fjällvyn – Antagande av detaljplan 

159 Lillhärdals kyrkby 36:5 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 
§ miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Lillhärdals vattentäkt 

160 Linsell 28:2 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § 
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Linsells vattentäkt 

161 Ytterberg 28:15 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § 
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Ytterberg vattentäkt 
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162 Vemhån 2:6 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § 
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Vemhåns vattentäkt 

163 Herrö 1:14 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § 
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Herrö vattentäkt 

164 Reglerområde för skotertrafik i Vemdalsområdet 

165 Köp av Funäsdalen 61:1 

166 Ägardirektiv 2018 till Jämtlands Räddningstjänstförbund 

167 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

168 Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

169 Översyn av valdistrikt 

170 Sammanträdesdatum 2018 

171 Meddelande om att uppdrag har upphört, Karin Strandberg (S) 

172 Avsägelse av uppdrag, Tove Dahl (S) 

173 Avsägelse av uppdrag, Annika Myhr (C) 

174 Fyllnadsval, ledamot i nämnden för bildning, fritid, och kultur (S) 

175 Fyllnadsval, ersättare i nämnden för bildning, fritid, och kultur (S) 

176 Fyllnadsval, ledamot i nämnden för bildning, fritid, och kultur (C) 

177 Fyllnadsval, ersättare i nämnden för bildning, fritid och kultur (C) 

178 Fyllnadsval, ledamot i miljö- och byggnämnden (S) 

179 Fyllnadsval, ersättare miljö- och byggnämnden (S) 

180 Fyllnadsval, ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion 

181 Avsägelse av uppdrag, Leif Nilsson (M) 

182 Fyllnadsval, ledamot i socialnämnden (M) 

183 Fyllnadsval, ordförande i socialnämnden 

184 Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen (M) 

185 Fyllnadsval, ledamot i gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och distribution 
av sjukvårdsmaterial 

186 Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet 

187 Fyllnadsval, ersättare i valnämnden (S) 

188 Information om kommunalrådens uppdrag och ansvarsfördelning 
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Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan 13.00—19.20 
  
  
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting § 139 
 Pär Olofsson, avdelningschef gatu/VA § 140 
 Cilla Gauffin, Miljö- och byggchef Bergs kommun § 140 
 Therese Kärngard, kommunalråd Bergs kommun § 140 
 Folke Bäck, kommunrevisorernas ordförande §§ 152, 154 
 Fredrik Jonasson, redovisningskamrer § 155 
 Leif Nilsson (M), socialnämndens ordförande § 156 
 Lars-Gunnar Nordlander (S), valnämndens ordförande § 169 
  
Utses att justera Lars-Olof Mattsson, Anna-Lena Andersson 
Tidpunkt Medborgarhuset Sveg, torsdag 2017-10-10 kl.15.00 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 139—164, 166—188 
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................    
 Gunilla Hedin §§ 139—164, 166—188 
Justerare 

..................................................... ...................................................... 
 Lars-Olof Mattsson §§ 139—164, 

166—188 
Anna-Lena Andersson §§ 139—164, 
166—188 

  
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2017-10-02 
Ansl uppsättning 2017-10-11 Ansl nedtagande 2017-11-02 
   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-10-02 4 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan 18.45—18.50 
  
  
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Lars-Olof Mattsson, Anna-Lena Andersson 
  
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 164 
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................    
 Gunilla Hedin § 164 
Justerare 

..................................................... ...................................................... 
 Lars-Olof Mattsson § 164 Anna-Lena Andersson § 164 
  

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2017-10-02 
Ansl uppsättning 2017-10-03 Ansl nedtagande 2017-10-25 
   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Kf § 139 
 
Hot och hat mot förtroendevalda, information 
 
ÄRENDE 
 
Kjell-Åke Eriksson, Sveriges kommuner och Landsting, informerar 
om hot och hat mot förtroendevalda. 
 
Hot och hat mot förtroendevalda har över tiden blivit vanligare 
och är någonting som på sikt kan bli ett hot också mot det 
demokratiska systemet, då det till exempel kan leda till att 
beslutsfattare otillbörligt påverkas, eller att människor avstår från 
att ta förtroendeuppdrag. 
 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14.00—14.10 
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Kf § 140 
 
Samverkan med Bergs kommun 
 
ÄRENDE 
 
Pär Olofsson avdelningschef gatu/VA, Cilla Gauffin miljö- och 
byggchef Bergs kommun, Therese Kärngard kommunalråd Bergs 
kommun, informerar om samverkan inom VA samt miljö- och 
bygg, mellan de båda kommunerna.  
 
Enligt gällande tidsplanering ska förstudie vara slutförd 
2017-10-31, genomförandefas påbörjas 2018-01-01 och ny 
organisation vara implementerad 2019-01-01. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14.55—15.15 
_____  
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Kf § 141 
 
Allmänhetens frågestund 
Dnr 009-514-17 Ks 
 
ÄRENDE  
 
En person ställer två frågor till Anders Häggkvist (C) om vad som 
avses med ”alla” respektive ”de flesta” markägaravtal i ärendet 
om kommunalt reglerområde för skotertrafik i Vemdalen samt 
varför kommunen inte utrett lokala trafikföreskrifter som ett 
alternativ till reglerområde för skotertrafik i Vemdalen. 
 
Ordförande frågar frågeställaren och fullmäktige om de kan 
godkänna att Thomas Wiklund (M) besvarar frågorna, i egenskap 
av ordförande för den styrgrupp som tillsatts för projektet att ta 
fram reglerområde. Både frågeställaren och fullmäktige 
godkänner detta. 
 
Thomas Wiklund besvarar muntligen frågorna. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Frågestunden förklaras avslutad. 
 
_____ 
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Kf § 142 
 
Nytt medborgarförslag om lekplats på Broder Tors väg i Hede 
Dnr 332-512-178 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Natasja Yman, Hede, och flera andra med henne föreslår att 
kommunen bygger en lekplats på Broder Tors väg i Hede, intill 
hyreshuset. Lekplatsen föreslås anpassas både stora och små 
barn. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
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Kf § 143 
 
Nytt medborgarförslag om att byta ut duschar i badhuset samt på 
andra offentliga platser till ”handduschar” 
Dnr 009-470-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ingrid Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen byter ut duscharna i 
badhuset, samt övriga duschar på offentliga platser, till så kallade 
”handduschar”, det vill säga duschar på vilka man måste hålla en 
knapp intryckt för att det ska komma vatten. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____ 
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Kf § 144 
 
Medborgarförslag om elevboende i Sveg 
Dnr 009-605-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kajza Leek, Hede, föreslår att elevboendet i Sveg marknadsförs 
bättre och att det görs en undersökning om intresset för 
ytterligare elevboenden. 
 
Ärendets beredning 
 
Ingen särskild undersökning om intresset för elevboende 
planeras. Däremot får alla elever som sökt Härjedalens 
gymnasium ett personligt brev med uppmaning att anmäla 
önskemål om elevboende till Härjegårdar Fastighets AB. Även 
elever som kontaktar gymnasieskolan om boende hänvisas till 
Härjegårdar. Eleverna får uppge vilken linje de ska gå för att 
Härjedalens gymnasium ska kunna samordna elever vid 
inriktningarna längd och alpint. Något specifikt elevboende för 
övriga elever finns inte tillgängligt inför höstterminen 2017. 
Däremot är Härjegårdar behjälpliga med att hitta boende till alla 
som har behov. 
 
Antalet sökande vid Härjedalens gymnasium har ökat inför läsåret 
2017/18 och behovet av elevbostäder är därmed större. 
Nämnden för bildning, fritid och kultur och rektor för 
gymnasieskolan för kontinuerligt samtal med Härjegårdar 
Fastighets AB om framtida behov av elevbostäder. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____ 
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Kf § 145 
 
Medborgarförslag om demenscentrum i Härjedalen  
Dnr 009-100-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Marie Backman, Hede, föreslår att det görs ett demenscentrum i 
kommunen med olika avdelningar och avlastningsplatser. 
 
Ärendets beredning 
 
I första hand kräver ett demenscentrum en tillförlitlig 
kompetensförsörjning för att säkerställa brukarnas trygghet och 
säkerhet. Socialförvaltningen har stora svårigheter att rekrytera 
kvalificerad personal till vård och omsorg och situationen närmar 
sig krisläge. 
 
I andra hand finns geografiska utmaningar som innebär 
svårigheter att skapa ett demenscentrum tillräckligt stort för att 
kunna få samordningsvinster och kostnadseffektivitet. 
Wemerskolan i Hede, som föreslås för ombyggnation, kan 
förväntas innebära höga driftkostnader utan motsvarande höga 
kvalitet på vård och omsorg. 
 
Härjedalens kommun beslutade i april innevarande år att inrätta 
ett demensteam i kommunen. Socialförvaltningen bedömer att 
det ligger i medborgarnas intresse att demensteamet får möjlighet 
att utvecklas innan kommunen åtar sig fler projekt såsom 
inrättande av ett demenscentrum. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____ 
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Kf § 146 
 
Medborgarförslag om större flexibilitet gällande friskvårdspengen 
för anställda i Härjedalens kommun 
Dnr 009-179-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Annika Svensson, Tännäs, föreslår i medborgarförslag större 
flexibilitet gällande friskvårdspengen För anställda i Härjedalens 
kommun. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-27 § 181 "Regler för 
motions- och friskvårdsverksamhet" får bidrag till motions- och 
friskvårdsverksamhet endast utgå till sådana aktiviteter som enligt 
Skatteverket och gällande rättspraxis utgör skattefri 
personalvårdsförmån. För skattefrihet krävs att verksamheten är 
av enklare slag och av mindre värde samt att förmånen riktas till 
samtliga anställda oavsett anställningsvillkor. Redskap och 
kringutrustning bekostas inte av friskvårdsbidraget då detta inte 
omfattas av skattefriheten. 
 
Skatteverket har idag en mängd förslag på aktiviteter som kan 
vara skattefria motions- och friskvårdsförmåner, förutsatt att 
aktiviteten är av mindre värde. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____ 
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Kf § 147 
 
Medborgarförslag om att anställa fler sysselsättningshandledare  
Dnr 009-180-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
William Stenvall Zetterström, Funäsdalen, föreslår att det anställs 
fler sysselsättningshandledare som kan aktivera de äldre. 
 
Ärendets beredning 
 
Äldreomsorgen i Härjedalen har en god bemanning på sina 
äldreboenden och personaltätheten är högre än genomsnittet i 
landet. Socialförvaltningen har haft sysselsättningshandledare 
anställda på flera äldreboenden, i så kallad storstuga eller dylikt. 
 
Upplägget med sysselsättningshandledare är förlegat och inte i 
linje med en modern äldreomsorg. Socialnämndens mål med 
äldreomsorgen är att erbjuda individanpassad vård- och omsorg 
där den enskilde spelar huvudrollen i utformning av sin omsorg. 
Upplägget med sysselsättningshandledare kollektiviserar våra 
äldre och individens möjlighet till anpassade aktiviteter minskas. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____ 
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Kf § 148 
 
Medborgarförslag om att anställa fler inom vården  
Dnr 009-181-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Niclas Hamberg, Funäsdalen, föreslår att det anställs mer 
personal inom vården. 
 
Ärendets beredning 
 
Medborgarförslaget motiveras med att när man är kort om 
personal blir vårdtagarna lidande och personal får slita och 
stressa. Detta är en korrekt beskrivning av en situation som kan 
uppstå vid underbemanning.  
 
Socialförvaltningen ansvarar för vård- och omsorg i Härjedalens 
kommun och arbetar systematiskt med arbetsmiljö och 
kvalitetssäkring. Avvikelser som uppstår i samband med arbete, 
så kallade tillbud, registreras och hanteras av enhetschef 
tillsammans med skyddsombud. Avvikelser som uppstår i 
utförande av vård- och omsorg registreras för analys och åtgärd. 
Socialförvaltningen och socialnämnden har månatliga 
uppföljningar av nämndens verksamhetsområde och följer 
tillsammans upp arbetsmiljö, bemanning och kvalitet. 
 
Frågan om mer personal inom vården är sålunda en fråga som 
socialnämnden arbetar med kontinuerligt i ledning och uppföljning 
av verksamheten. Beslut om mer personal i vården adresseras 
dagligen där den operativa verksamheten beslutar om fördelning 
av resurser och omflyttning av resurser vid behov. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____ 
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Kf § 149 
 
Enkla frågor 
Dnr 006-517-17 Ks, 006-511-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C) om varför 
inte kommunfullmäktiges beslut från 2017-06-12 § 91 angående 
sophämtning på Haraldsåsen inte efterföljs. 
 
Anders Häggkvist önskar besvara frågan vid fullmäktiges nästa 
sammanträde. Fullmäktige godkänner detta. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pelle Persson (VH) ställer en fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Gunilla Hedin (S), angående när kommunfullmäktige 
fattade beslut att inte skicka ut skriftliga handlingar till 
ledamöterna i kommunens högsta beslutande organ. 
 
Gunilla Hedin besvarar frågan. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Frågestunden förklaras avslutad. 
 
_____  
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Kf § 150 
 
Interpellation om vad välfärdspengarna 2016—2017 använts till 
Dnr 009-482-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C), angående 
till vilka verksamheter de så kallade välfärdspengar som 
kommunen erhöll 2016 och 2017 konkret har gått till och vad det 
har resulterat till. 
 
Ordförande frågar fullmäktige om interpellationen får ställas. 
Fullmäktige beslutar att så får ske. 
 
Anders Häggkvist besvarar interpellationen muntligt och skriftligt. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Interpellationen anses besvarad. 
 
_____ 
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Kf § 151 
 
Motion om att endast de som har lämnat in medborgarförslag ska 
få närvara vid fullmäktiges sammanträden 
Dnr 009-207-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår i motion att endast de som 
inlämnat ett skriftligt medborgarförslag ska få närvara vid 
kommunfullmäktiges möten. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt 5 kap. 38 § kommunallagen (SFS 1990:900) är 
kommunfullmäktiges sammanträden offentliga. Det är alltså inte 
möjligt att genom beslut i fullmäktige begränsa vilka som får 
närvara vid kommunfullmäktiges möten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) yrkar i första hand bifall till motionen och 
i andra hand att man i syfte att minska risken för fysiska påhopp 
tillsätter en utredning. 
 
Olle Larsson (HP) yrkar avslag till motionen. 
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Kf § 151, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 1 
 
Ordförande prövar Fjällgärdes bifallsyrkande mot Larssons 
avslagsyrkande och finner att fullmäktige avslår motionen. 
 
Ordförande prövar därefter Fjällgärdes yrkande att man i syfte att 
minska risken för fysiska påhopp tillsätter en utredning och finner 
att det avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen avslås. 
 
- Ingegärd Fjällgärdes yrkande att man i syfte att minska risken 

för fysiska påhopp tillsätter en utredning, avslås. 
 
RESERVATION 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____ 
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Kf § 152 
 
Revisionsrapport, Granskning av fastighetsförvaltningen - 
Organisation och rutiner 
Dnr 007-215-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Revisionen har gjort en genomlysning av fastighetsförvaltningen 
inom kommunen samt förvaltningen av kommunens fastigheter 
via Härjegårdar Fastighets AB (HFAB). Folke Bäck, 
kommunrevisorernas ordförande, redogör för revisionsrapporten. 
 
Revisionsrapporten gör några rekommendationer vilka nedan 
redovisas tillsammans med kommunstyrelsens kommentarer på 
desamma: 
 
- Att arbetsuppgifter och beslutsmandat, för 

fastighetssamordnaren samt ansvar och arbetsuppgifter för 
HFAB:s fastighetschef tydliggörs. 

 
Detta har påbörjats och en ny arbetsgång håller på att 
implementeras i organisationen. 

 
- Att reglementet uppdaterats och delegationsordningen för 

kommunstyrelsen ändras. 
 

Detta har tagits upp i kommunstyrelsen, 2017-06-28 § 169, 
som föreslår kommunfullmäktige anta föreslagna ändringar. 

 
- Avtalet mellan kommunen och HFAB är uppdaterat. 
 

Att följa upp avtalet särskilt punkterna om underhåll per 
kvadratmeter samt overheadkostnaderna t.ex. genom 
kvartalsträffarna. Ge HFAB genom politiska beslut i uppgift att 
redovisa enligt kommunens 
önskan. 

 
- Att säkerställa att det finns en tydlig rutin för UH-planeringen 

av de objekt som HFAB förvaltar åt kommunen. 
 

HFAB måste redovisa planerade samt gjorda UH-arbeten vid 
kvartalsmöten där kommunchef, ekonomichef samt 
fastighetssamordnare ingår, minst 2 gånger per år. 
Årsavstämning rapporteras till kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 152, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens svar på 

revisionsrapporten. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 153 
 
Granskningsrapport för år 2016 över Härjegårdar Fastighets AB 
Dnr 007-317-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
En av de lekmannarevisorer som kommunfullmäktige har utsett, 
har med biträde av Deloitte AB granskat Härjegårdar fastighets 
AB verksamhet under verksamhetsåret 2016. 
 
Efter genomförda granskningsinsatser bedöms, trots vissa 
påpekanden, att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Granskningsrapporten godkänns. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 154 
 
Revisionsrapport - Granskning av näringslivsavdelningen 
007-389-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har låtit granska näringslivsavdelningen. 
Folke Bäck, kommunrevisorernas ordförande redogör för 
revisionsrapporten. 
 
Revisorerna lämnar i rapporten synpunkter och 
rekommendationer, vilka nedan redovisas tillsammans med 
kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten: 
 
- Uppdatera kommunstyrelsens reglemente och 

delegationsordning beträffande tydliggörande om vad som 
gäller beträffande näringslivsbefrämjande åtgärder. 

 
Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning ses 
över och uppdateras kontinuerligt. 

 
- Vi bedömer att det är viktigt att organisationen för avdelningen 

fastställs och beslutas. Se upp med ”diversehandeln”. 
 

Beslutet om tillväxt och utvecklingsavdelning kommer att 
verkställas under hösten 2017. Kommunstyrelsen anser inte att 
den nya tillväxt och utvecklingsavdelningen är en 
”diversehandel”. 

 
- Sanera och prioritera bland alla de dokument som finns på 

kommunens hemsida, budget 2017, Vision 2020 och 
näringslivspolitisk strategi. Sambandet mellan vision och 
verksamhetsplan måste bli tydligt. 

 
Kommunstyrelsen anser att Vision 2020, budget 2017 med de 
övergripande målen och verksamhetens verksamhetsplan 
hänger ihop. Den näringslivspolitiska strategin behöver ses 
över. En översyn av de dokument som ska finnas på hemsidan 
pågår. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 154, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens svar på 

revisionsrapporten. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 155 
 
Delårsrapport 
042-462-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa en 
delårsrapport, enligt lagen om kommunal bokföring. 
 
Rapporten ska innehålla delårsbokslut med resultaträkning och 
finansieringsanalys, balansräkning samt verksamhetsrapport, för 
januari till och med juli 2017. 
 
Delårsrapport per den 31 juli 2017 föreligger och 
redovisningskamrer Fredrik Jonasson redovisar innehållet i 
densamma. 
 
Kommunrevisorerna har lämnat ett utlåtande, vilket föreligger, 
över delårsrapporten.  
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Delårsrapport 2017 godkänns 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 16.45—16.50 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 156 
 
Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden 
Dnr 041-448-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
En utvärdering som socialförvaltningen har gjort visar att nya sätt 
att leda och styra nämndens verksamheter ger resultat. Den 
hittillsvarande underskottstrenden inom äldreomsorgen har 
bromsats och de nya arbetssätten förväntas skapa förutsättningar 
för en framtida ekonomi i balans. 
 
Trots detta bedömer socialnämnden att man sannolikt inte 
kommer klara av att hålla sin budget för 2017, och begär därför 
av kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 17,6 miljoner kronor 
för verksamhetsåret 2017. 
 
Socialnämndens ordförande Leif Nilsson (M) redovisar 
bakgrunden till socialnämndens ansträngda budgetläge, samt 
vilka beslut socialnämnden har fattat för att försöka komma 
tillrätta med nämndens budgetunderskott. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Begäran om tilläggsanslag avslås, men socialnämnden 

medges budgetöverskridande, under förutsättning att man 
fortsätter det strukturella förändringsarbetet. 

 
YRKANDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag, med tillägg att nämnden får överskrida budgeten med 
högst 17,6 miljoner kronor.  
 
Solveig Haugen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
biträder Anderssons tilläggsyrkande. 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
och biträder Anderssons tilläggsyrkande. 
 
Göran Påhlson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
biträder Anderssons tilläggsyrkande. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 156, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag om att tillåta 
socialnämnden budgetöverskridande under förutsättning att man 
fortsätter det strukturella förändringsarbetet och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Anna-Lena Anderssons 
tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Begäran om tilläggsanslag avslås, men socialnämnden 

medges budgetöverskridande, under förutsättning att man 
fortsätter det strukturella förändringsarbetet.  

 
- Överskridande beviljas med högst 17,6 miljoner kronor. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 157 
 
Omfördelning av ram efter lönerevision 2017 
Dnr 041-247-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens gemensamma anslag för lönerevision är budgeterat 
centralt under kommunledningsförvaltningen på verksamhet 
02102, ”gemensam lönepott”. Efter att löneförhandlingarna har 
genomförts, fördelas anslaget ut genom en ramökning i 
förhållande till utfallet i lönerevisionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den gemensamma 
budgetramen för 2017 års lönerevision uppgående till 11 290 000 
kronor fördelas mellan förvaltningarna på följande sätt:  
 
Kommunledningsförvaltningen  792 030 kr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  980 923 kr 
Nämnden för bildning fritid och kultur  2 943 531 kr  
Socialnämnden  6 573 516 kr  
Summa  11 290 000 kr 
 
Ramökningen påverkar även 2018 års budget med samma 
belopp. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Den gemensamma budgetramen för 2017 års lönerevision 

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

Kf § 158 
 
Lofsdalen 26:1, Fjällvyn – Antagande av detaljplan 
Dnr 214-475-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under 
tiden 2016-11-10—2016-12-02. 
 
Antagandehandlingar med utlåtande samt exploateringsavtal 
föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Detaljplanen antas. 
 
- Upprättat exploateringsavtal godkänns enligt 5 kap. 29 § plan- 

och bygglagen. 
 
- För kommunens kostnader i samband med planläggningen tas 

en avgift om 89 700 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller 
de två första beslutspunkterna i kommunstyrelsens förslag, men 
avstår från att besluta om den tredje, eftersom det redan finns en 
beslutad taxa som reglerar avgiftsuttag för ärendet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Detaljplanen antas. 
 
- Upprättat exploateringsavtal godkänns enligt 5 kap. 29 § plan- 

och bygglagen. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 159 
 
Lillhärdals kyrkby 36:5 med flera – Förlängning av interimistiskt 
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande 
vattenskyddsområde för Lillhärdals vattentäkt 
Dnr 340-476-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas 
vattenskyddsområden i flera områden inom kommunen, däribland 
det rubricerade. För att undvika påverkan från enskilda avlopp, 
bergborrade brunnar och annat är ett interimistiskt förbud den 
skyndsammaste vägen till ett tillfälligt skydd till dess att ett 
permanent vattenskyddsområde är upprättat. 
 
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta 
fram underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid 
tillbaka. För att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess 
att ett skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade 
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 123 att fastställa ett 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-
08 § 93 att ersätta det första beslutet med ett nytt interimistiskt 
förbud med ett bättre skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 248 
beslutade kommunfullmäktige om förlängning av det 
interimistiska förbudet då särskilda skäl för detta fanns. 
 
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår 
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde 
och skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna 
kommer att inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
handläggningstid för vattenskyddsärenden är lång, med 
anledning av denna tidsåtgång bedöms det interimistiska 
skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt behöva förlängas. 
 
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga 
skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 
 
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då 
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till 
länsstyrelsen för prövning. 
 
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken 
gäller omedelbart, även om de överklagas. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 159, fortsättning 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-08 § 93 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den 
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01.  
Kf § 159, fortsättning 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska 
delges ett stort antal personer, att beslutet ska delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 93 om interimistiskt 

förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för 
den nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 
2018-10-01. 

 
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt 

delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från 
fattat beslut kungöras samt införas i Post- och Inrikes 
Tidningar, Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen 
Härjedalen samt i Östersundsposten. 

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

Kf § 160 
 
Linsell 28:2 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 
7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för 
Linsells vattentäkt 
Dnr 340-477-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas 
vattenskyddsområden i flera områden inom kommunen, däribland 
det rubricerade. För att undvika påverkan från enskilda avlopp, 
bergborrade brunnar och annat är ett interimistiskt förbud den 
skyndsammaste vägen till ett tillfälligt skydd till dess att ett 
permanent vattenskyddsområde är upprättat. 
 
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta 
fram underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid 
tillbaka. För att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess 
att ett skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade 
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 124 att fastställa ett 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-
08 § 94 att ersätta det första beslutet med ett nytt interimistiskt 
förbud med ett bättre skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 245 
beslutade kommunfullmäktige om förlängning av det 
interimistiska förbudet då särskilda skäl för detta fanns. 
 
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår 
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde 
och skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna 
kommer att inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
handläggningstid för vattenskyddsärenden är lång, med 
anledning av denna tidsåtgång bedöms det interimistiska 
skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt behöva förlängas. 
 
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga 
skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 
 
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då 
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till 
länsstyrelsen för prövning.  
 
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken 
gäller omedelbart, även om de överklagas. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-10-02 32 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 160, fortsättning 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-08 § 94 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den 
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. 
Miljö- och byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska 
delges ett stort antal personer, att beslutet ska delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 94 om interimistiskt 

förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för 
den nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-
10-01. 

 
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt 

delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från 
fattat beslut kungöras samt införas i Post- och Inrikes 
Tidningar, Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen 
Härjedalen samt i Östersundsposten. 

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

Kf § 161 
 
Ytterberg 28:15 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud 
enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde 
för Ytterberg vattentäkt 
Dnr 340-478-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas 
vattenskyddsområden i flera områden inom kommunen, däribland 
det rubricerade. För att undvika påverkan från enskilda avlopp, 
bergborrade brunnar och annat är ett interimistiskt förbud den 
skyndsammaste vägen till ett tillfälligt skydd till dess att ett 
permanent vattenskyddsområde är upprättat. 
 
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta 
fram underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid 
tillbaka. För att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess 
att ett skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade 
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 121 att fastställa ett 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-
08 § 95 att ersätta det första beslutet med ett nytt interimistiskt 
förbud med ett bättre skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 246 
beslutade kommunfullmäktige om förlängning av det 
interimistiska förbudet då särskilda skäl för detta fanns. 
 
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår 
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde 
och skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna 
kommer att inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
handläggningstid för vattenskyddsärenden är lång, med 
anledning av denna tidsåtgång bedöms det interimistiska 
skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt behöva förlängas. 
 
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga 
skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 
 
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då 
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till 
länsstyrelsen för prövning.  
 
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken 
gäller omedelbart, även om de överklagas. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 161, fortsättning 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-08 § 95 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den 
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. 
Miljö- och byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska 
delges ett stort antal personer, att beslutet ska delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 95 om interimistiskt 

förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för 
den nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-
10-01. 

 
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt 

delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från 
fattat beslut kungöras samt införas i Post- och Inrikes 
Tidningar, Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen 
Härjedalen samt i Östersundsposten. 

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

Kf § 162 
 
Vemhån 2:6 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 
7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för 
Vemhåns vattentäkt 
Dnr 340-479-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas 
vattenskyddsområden i flera områden inom kommunen, däribland 
det rubricerade. För att undvika påverkan från enskilda avlopp, 
bergborrade brunnar och annat är ett interimistiskt förbud den 
skyndsammaste vägen till ett tillfälligt skydd till dess att ett 
permanent vattenskyddsområde är upprättat. 
 
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta 
fram underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid 
tillbaka. För att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess 
att ett skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade 
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 125 att fastställa ett 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-
08 § 96 att ersätta det första beslutet med ett nytt interimistiskt 
förbud med ett bättre skydd för dricksvattnet. 2016-10-06 § 244 
beslutade kommunfullmäktige om förlängning av det 
interimistiska förbudet då särskilda skäl för detta fanns. 
 
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår 
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde 
och skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna 
kommer att inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
handläggningstid för vattenskyddsärenden är lång, med 
anledning av denna tidsåtgång bedöms det interimistiska 
skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt behöva förlängas. 
 
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga 
skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 
 
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då 
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till 
länsstyrelsen för prövning.  
 
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken 
gäller omedelbart, även om de överklagas. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 162, fortsättning 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-08 § 96 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den 
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. 
Miljö- och byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska 
delges ett stort antal personer, att beslutet ska delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 96 om interimistiskt 

förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för 
den nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-
10-01. 

 
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt 

delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från 
fattat beslut kungöras samt införas i Post- och Inrikes 
Tidningar, Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen 
Härjedalen samt i Östersundsposten. 

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

Kf § 163 
 
Herrö 1:14 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 
7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för 
Herrö vattentäkt 
Dnr 340-480-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas 
vattenskyddsområden i flera områden inom kommunen, däribland 
det rubricerade. För att undvika påverkan från enskilda avlopp, 
bergborrade brunnar och annat är ett interimistiskt förbud den 
skyndsammaste vägen till ett tillfälligt skydd till dess att ett 
permanent vattenskyddsområde är upprättat. 
 
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta 
fram underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid 
tillbaka. För att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess 
att ett skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade 
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 122 att fastställa ett 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-
08 § 97 att ersätta det första beslutet med ett nytt interimistiskt 
förbud med ett bättre skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 247 
beslutade kommunfullmäktige om förlängning av det 
interimistiska förbudet då särskilda skäl för detta fanns. 
 
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår 
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde 
och skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna 
kommer att inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
handläggningstid för vattenskyddsärenden är lång, med 
anledning av denna tidsåtgång bedöms det interimistiska 
skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt behöva förlängas. 
 
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga 
skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. 
 
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då 
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till 
länsstyrelsen för prövning. 
 
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken 
gäller omedelbart, även om de överklagas. 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-10-02 38 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 163, fortsättning 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
2015-06-08 § 97 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den 
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. 
Miljö- och byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska 
delges ett stort antal personer, att beslutet ska delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 97 om interimistiskt 

förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för 
den nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-
10-01. 

 
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt 

delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från 
fattat beslut kungöras samt införas i Post- och Inrikes 
Tidningar, Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen 
Härjedalen samt i Östersundsposten. 

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

Kf § 164 
 
Reglerområde för skotertrafik i Vemdalsområdet 
Dnr 009-74-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-16 § 64 att med 700 000 
kronor finansiera ett projekt tillsammans med Bergs kommun för 
att ta fram ett förslag för kommunalt reglerområde för skoter. 
Målet är att få till ett väl fungerande nät av leder för vandring, 
cykel, längdskidåkning och skotertrafik, till gagn för besökare, 
ortsbefolkning, besöksnäring och markägare. 
 
Härjedalens och Bergs kommuner är överens om att respektive 
kommun tar fram förslag till kommunala reglerområden i var 
kommun för sig, men samverkar så att det för skoteråkarna 
framstår som ett och samma område. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 § 77 att beslut ska 
fattas av kommunfullmäktige om ett kommunalt reglerområde för 
skoter när föreskrifter för reglerområdet finns och alla markavtal 
är underskrivna. 
 
Arbetet med bildande av reglerområde fortsätter, och området har 
efterhand utvidgats. Det bedöms som orealistiskt att alla 
markägare kommer att skriva under markavtal. 
 
När reglerområde för skoter bildades i Funäsdalsfjällen var 
kriteriet att de flesta markavtal skulle skrivas under. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges 
beslut 2017-04-24 § 77 upphävs och att kommunfullmäktige 
beslutar om reglerområde för skotertrafik i Vemdalsområdet när 
föreskrifter för reglerområde finns och de flesta markägaravtal 
som berörs av leddragning är underskrivna. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 164, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 77 upphävs. 
 
- Kommunfullmäktige beslutar om reglerområde för skotertrafik i 

Vemdalsområdet när föreskrifterför reglerområde finns och de 
flesta markavtal som berörs av leddragning är underskrivna. 

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (HP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda 
hur man kan ta större hänsyn till markägarna och deras 
önskemål. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Larssons återremissyrkande och finner 
att det avslås. 
 
Därefter prövas kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
JÄV 
 
Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 165 
 
Köp av Funäsdalen 61:1 
Dnr 252-446-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Fastigheten Funäsdalen 61:1 är belägen i direkt anslutning till 
Funäsdalens skola. Den har tidigare ägts av två bröder, av vilka 
en har bott på fastigheten. Efter hans bortgång ägs nu fastigheten 
av den andre brodern, som avser sälja fastigheten. 
 
Fastighetens strategiska läge vid Funäsdalens skola gör den 
mycket intressant för kommunen att förvärva. 
 
Efter olika undersökningar av prisbilden i Funäsdalen i allmänhet 
och denna del av byn i synnerhet, har priset enligt köpekontraktet 
funnits rimligt. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner köp av Funäsdalen 61:1, enligt köpeavtal. 
Finansiering ur eget kapital. Förvaltningen föreslår vidare att 
fullmäktiges beslut förklaras omedelbart justerat.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Köp av Funäsdalen 61:1 godkänns, enligt köpeavtal. 

Finansiering ur eget kapital. 
 
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 165, fortsätning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Köp av Funäsdalen 61:1 godkänns, enligt köpeavtal. 

Finansiering ur eget kapital. 
 
JÄV 
 
Åsa Rutfjäll (C) deltar inte i ärendets handläggning 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 166 
 
Ägardirektiv 2018 till Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Dnr 179-447-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun ingår sedan 1 januari 2015 i Jämtlands 
Räddningsförbund. Ägardirektiv, innehållande finansieringen av 
verksamheten, ska antas årligen. Förslag till ägardirektiv för 2018 
har upprättats. 
 
Budgetramen/ersättningen till förbundet utgår från 2017 års 
ersättning från ägarkommunerna med en indexuppräkning om 
2,5 % för personalkostnader och 1,9 % för övriga kostnader. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ägardirektiv för 
Jämtlands räddningstjänstförbund för 2018 fastställs. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund för 2018 

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

Kf § 167 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 003-449-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 125 om revidering 
av kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån att revisorerna och 
fullmäktiges presidium hade sett över hanteringen av 
revisorernas granskningsrapporter.  
 
Därefter har konstaterats att § 21 i arbetsordningen ytterligare 
behöver förtydligas. I föreliggande förslag till reviderad 
arbetsordning för kommunfullmäktige i Härjedalens kommun 
tydliggörs hanteringen av revisionsrapporterna i ny § 21. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 168 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 003-343-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Revisionen har granskat nästan alla samhällsbyggnads-
förvaltningens verksamheter och kommer med samma 
rekommendation. "Uppdatera reglementet och 
delegationsordningen för kommunstyrelsen". I dagsläget framgår 
inte tydligt av kommunstyrelsens reglemente vilka verksamheter 
ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
ändrar kommunstyrelsens reglemente så att följande stycke läggs 
till efter nuvarande text under rubriken "Kommunstyrelsens 
förvaltningar": 
 
"Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, 
vägar och övriga offentliga platser, vatten- och 
avloppsverksamhet, MBK-verksamhet (mätning, beräkning, 
kartläggning), kommunens exploateringsverksamhet, service 
(kost, städ, transport), fritidsverksamheten, växeln, 
renhållningsverksamhet, kommunens flygplats, 
kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt hantering av 
ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 168, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- Kommunstyrelsens reglemente ändras så att följande stycke 

läggs till efter nuvarande text under rubriken 
"Kommunstyrelsens förvaltningar": 

 
"Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens 
gator, vägar och övriga offentliga platser, vatten- och 
avloppsverksamhet, MBK-verksamhet (mätning, beräkning, 
kartläggning), kommunens exploateringsverksamhet, service 
(kost, städ, transport), fritidsverksamheten, växeln, 
renhållningsverksamhet, kommunens flygplats, 
kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt hantering 
av ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 

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

Kf § 169 
 
Översyn av valdistrikt 
Dnr 119-232-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 4 kap.17 § vallagen ska ett valdistrikt bestå av 1000-2000 
röstande. För att valdistrikt med färre än 1000 röstande ska 
tillåtas krävs särskilda skäl. För att valdistrikt med färre än 300 
röstande ska tillåtas krävs synnerliga skäl. 
 
Länsstyrelsen har vänt sig till kommunerna i Jämtlands län med 
en begäran att dessa tar aktiv ställning till sina valdistrikt och 
antingen lägger ihop flera valdistrikt med färre än 1000 röstande 
till större valdistrikt, eller motiverar varför sådana valdistrikt ska 
vara kvar. 
 
Valnämndens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) informerar 
om ärendet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Valdistrikten Sveg Västra och Lillhärdal slås ihop och bildar 

valdistriktet Östra Härjedalen 1. 
 
- Valdistrikten Sveg Östra, Ytterhogdal och Älvros-Ängersjö slås 

ihop och bildar valdistriktet Östra Härjedalen 2. 
 
- Valdistrikten Sveg Yttre och Glöte slås ihop och bildar 

valdistriktet Östra Härjedalen 3. 
 
- Valdistrikten Hede och Vemdalen slås ihop och bildar 

valdistriktet Mitt Härjedalen. 
 
- Valdistriktet Funäsdalen byter namn till Västra Härjedalen. 
 
- Uppdra till valnämnden att tillse att en GIS-karta över den nya 

indelningen medföljer Kommunfullmäktiges beslut till 
Länsstyrelsen. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 169, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 170 
 
Sammanträdesdatum 2018 
Dnr 006-434-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige och 
kommunens nämnder själva om tidpunkt för sina respektive 
sammanträden.  
 
Förslag till sammanträdesdagar under 2018 föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 fastställs 

enligt förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 18.00—18.20 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 171 
 
Meddelande om att uppdrag har upphört, Karin Strandberg (S) 
Dnr 110-489-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Karin Strandbergs (S) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden och som ledamot i 
miljö- och byggnämnden upphör. 
 
Karin Strandberg är inte längre folkbokförd i kommunen och är 
därför inte längre valbar i enlighet med 4 kap. 5 § kommunallagen 
(SFS 1990:900). Enligt 4 kap. 8 § kommunallagen upphör en 
förtroendevalds uppdrag "genast" om valbarheten upphör. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 172 
 
Avsägelse av uppdrag, Tove Dahl (S) 
Dnr 920-458-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Tove Dahl (S) avsäger sig alla sina förtroendeuppdrag i 
kommunfullmäktige samt i nämnden för bildning, fritid och kultur. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Tove Dahls (S) avsägelse beviljas. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 173 
 
Avsägelse av uppdrag, Annika Myhr (C) 
Dnr 110-344-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Annika Myhr (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i nämnden 
för bildning, fritid och kultur. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Annika Myhrs (C) avsägelse beviljas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 174 
 
Fyllnadsval, ledamot i nämnden för bildning, fritid, och kultur (S) 
Dnr 110-486-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i nämnden för 
bildning, fritid och kultur efter Tove Dahl (S) 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- Kristina Holm, (S), Östbergsgatan 15, Vemhån, väljs till 

ledamot i nämnden för bildning, fritid och kultur. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 175 
 
Fyllnadsval, ledamot i nämnden för bildning, fritid, och kultur (S) 
Dnr 920-533-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare i nämnden för 
bildning, fritid och kultur efter Kristina Holm (S), som vid dagens 
sammanträde har valts till ledamot i samma nämnd. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Pernilla Heijdenbäck Persson, (S), Jägarstigen 4, Sveg, väljs 

till ersättare i nämnden för bildning, fritid och kultur. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 176 
 
Fyllnadsval, ledamot i nämnden för bildning, fritid, och kultur (C) 
Dnr 110-487-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i nämnden för 
bildning, fritid och kultur efter Annika Myhr (C) 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Nils-Olof Friberg, (HP), Östgärdegatan 16, Vemdalen, väljs till 

ledamot i nämnden för bildning, fritid och kultur. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att Tommy Svensson (C), Ytterberg 
420, Sveg, väljs till ledamot i nämnden för bildning, fritid och 
kultur. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ordförande meddelar att eftersom beslutet avser val kommer 
sluten omröstning att ske. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande meddelar att justerarna tillika rösträknarna efter 
genomförd räkning funnit att fullmäktige röstat enligt följande:  
 
6 röster för Nils-Olof Friberg, 11 röster för Tommy Svensson, 16 
blanka röster, 1 ogiltig röst.  
 
Ordförande finner därmed att kommunfullmäktige väljer Tommy 
Svensson (C) till ny ledamot i nämnden för bildning, fritid och 
kultur. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 176, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Tommy Svensson (C), Ytterberg 420, Sveg, väljs till ledamot i 

nämnden för bildning, fritid och kultur. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 177 
 
Fyllnadsval, ersättare i nämnden för bildning, fritid och kultur (C) 
Dnr 920-515-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Fullmäktige ska välja en ny ersättare i nämnden för bildning, fritid 
och kultur, efter Tommy Svensson (C), som vid dagens 
sammanträde har valts till ledamot i samma nämnd. 
 
YRKANDE 
 
Gunnar Hedin (C) yrkar att Sandra Sime (C), Storgårdsgatan 
15 B, Vemdalen, väljs till ersättare i nämnden för bildning, fritid 
och kultur. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Sandra Sime (C), Storgårdsgatan 15 B, Vemdalen, väljs till 

ersättare i nämnden för bildning, fritid och kultur. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 178 
 
Fyllnadsval, ledamot i miljö- och byggnämnden (S) 
Dnr 110-488-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i miljö- och 
byggnämnden efter Karin Strandberg (S). 
 
YRKANDE 
 
Anna-Lena Andersson yrkar att Sven-Erik Åström (S), 
Nyhemsvägen 12, Hede, väljs till ledamot i miljö- och 
byggnämnden. 
 
Olle Larsson (HP) yrkar att Billy Anklew (M), Nordanhå 109, 
Lillhärdal, väljs till ledamot i miljö- och byggnämnden. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ordförande meddelar att eftersom beslutet avser val kommer 
sluten omröstning att ske. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande meddelar att justerarna tillika rösträknarna efter 
genomförd räkning funnit att fullmäktige röstat enligt följande:  
 
17 röster för Sven-Erik Åström, 7 röster för Billy Anklew, 10 
blanka röster. 
 
Ordförande finner därmed att fullmäktige väljer Sven-Erik Åström 
till ledamot i miljö- och byggnämnden. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Sven-Erik Åström (S), Nyhemsvägen 12, Hede, väljs till 

ledamot i miljö- och byggnämnden. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 179 
 
Fyllnadsval, ersättare miljö- och byggnämnden (S) 
920-516-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Fullmäktige ska välja en ny ersättare i miljö- och byggnämnden, 
efter Sven-Erik Åström (S), som vid dagens sammanträde har 
valts till ledamot i samma nämnd. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke yrkar att Anna-Lena Andersson (S), 
Hoavägen 13, Ytterhogdal, väljs till ersättare i miljö- och 
byggnämnden.  
 
BESLUT  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anna-Lena Andersson (S), Hoavägen 13, Ytterhogdal, väljs till 

ersättare i miljö- och byggnämnden.  
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

 
Kf § 180 
 
Fyllnadsval, ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbunds 
direktion 
Dnr 110-474-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till Jämtlands läns 
Räddningstjänstförbunds direktion efter Thomas Wiklund (M)  
 
Thomas Wiklund är inte vald till ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktig och är därför inte, enligt 4 kap. 23 a § 
kommunallagen (SFS 1990:900), valbar till ersättare i Jämtlands 
läns Räddningstjänstförbunds direktion.  
 
Enligt 4 kap. 8 § kommunallagen upphör en förtroendevalds 
uppdrag "genast" om valbarheten upphör. Thomas Wiklunds 
uppdrag som ersättare Jämtlands läns Räddningstjänstförbund 
har därför upphört. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (HP) yrkar att Pär-Åke Eriksson (HP), 
Curlinggatan 9, Sveg, väljs till ersättare i Jämtlands 
Räddningstjänstförbunds direktion. 
 
Larissa Ullberg (M) yrkar att Pontus Nissblad (M), 
Vintergatan 10, Funäsdalen väljs till ersättare i Jämtlands 
Räddningstjänstförbunds direktion. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ordförande meddelar att eftersom beslutet avser val kommer 
sluten omröstning att ske. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 180, fortsättning 
 
OMRÖSTNINGSREULTAT 
 
Ordförande meddelar att justerarna tillika rösträknarna efter 
genomförd räkning funnit att fullmäktige röstat enligt följande:  
 
7 röster för Pär-Åke Eriksson, 13 röster för Pontus Nissblad, 14 
blanka röster. 
 
Ordförande finner därmed att fullmäktige väljer Pontus Nissblad 
till ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Pontus Nissblad (M), Vintergatan 10, Funäsdalen väljs till 

ersättare i Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion. 
 
_____  
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Kf § 181 
 
Avsägelse av uppdrag, Leif Nilsson (M) 
Dnr 920-490-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Leif Nilsson (M) avsäger sig förtroendeuppdrag, bland annat som 
ledamot tillika ordförande i socialnämnden, ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i gemensam nämnd för upphandling 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial, ledamot i 
samordningsförbundet. 
 
Nilsson har inför dagens sammanträde meddelat att han önskar 
att entledigandet från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen ska gälla från och med dagens sammanträde. 
Beträffande övriga förtroendeuppdrag till vilka Nilsson har valts 
av kommunfullmäktige önskar han att entledigandet ska gälla 
från och med 2017-12-01. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Leif Nilssons (M) avsägelse beviljas. Entledigandet från 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen gäller från och med 
dagens sammanträde. Entledigande från övriga uppdrag till 
vilka Nilsson har valts av kommunfullmäktige gäller från och 
med 2017-12-01. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 182 
 
Fyllnadsval, ledamot i socialnämnden (M) 
Dnr 110-491-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i socialnämnden efter 
Leif Nilsson (M), som entledigas från sitt uppdrag från och med 
2017-12-01. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ärendet återremitteras tills valberedningen har förslag på en 

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

Kf § 183 
 
Fyllnadsval, ordförande i socialnämnden 
Dnr 110-492-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ordförande i socialnämnden 
efter Leif Nilsson (M), som entledigas från sitt uppdrag från och 
med 2017-12-01. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ärendet återremitteras tills valberedningen har förslag på en 

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

Kf 184 
 
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsen (M) 
Dnr 110-493-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i kommunstyrelsen 
efter Leif Nilsson (M), som entledigas från sitt uppdrag från och 
med 2017-11-01. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Lars-Olof Mattsson, (M), Sundsätt 128, Sveg, väljs till ersättare 

i kommunstyrelsen. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (HP) yrkar att Billy Anklew (M), Nordanhå 109, 
Lillhärdal, väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ordförande meddelar att eftersom beslutet avser val kommer 
sluten omröstning att ske. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 184, fortsättning 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande meddelar att justerarna tillika rösträknarna efter 
genomförd räkning funnit att fullmäktige röstat enligt följande:  
 
23 röster för Lars-Olof Mattsson, 8 röster för Billy Anklew, 2 
blanka röster, 1 ogiltig röst. 
 
Ordförande finner därmed att fullmäktige väljer Lars-Olof 
Mattsson till ersättare i kommunstyrelsen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Olof Mattsson, (M), Sundsätt 128, Sveg, väljs till 

ersättare i kommunstyrelsen från och med 2017-11-01. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 185 
 
Fyllnadsval, ledamot i gemensam nämnd för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
Dnr 10-494-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i gemensam nämnd för 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
efter Leif Nilsson (M), som entledigas från sitt uppdrag från och 
med 2017-12-01. 
 
YRKANDE 
 
Gunnar Hedin (C) yrkar att ärendet återremitteras tills 
valberedningen har ett förslag till ledamot. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet återremitteras tills valberedningen har ett förslag till 

ledamot. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 186 
 
Val av ledamot och ersättare i Samordningsförbundet 
Dnr 110-495-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 12 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser kan till ledamot eller ersättare i styrelsen 
för samordningsförbund som tillskapats enligt denna lag väljas 
endast den som är ledamot eller ersättare i kommun- eller 
landstingsfullmäktige. 
 
Eftersom varken Leif Nilsson eller Torbjörn Andersson är valda 
som ledamöter eller ersättare i kommun- eller 
landstingsfullmäktige (det vill säga regionfullmäktige) är ingen av 
dem valbara till samordningsförbundets styrelse. 
 
Enligt 16 § lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ska kommunallagens (SFS 1990:900) 
bestämmelser i 4 kap. 8 § om uppdrags upphörande tillämpas 
även på ledamöter och ersättare i ett samordningsförbunds 
styrelse. Enligt denna paragraf i kommunallagen upphör en 
förtroendevalds uppdrag "genast" om valbarheten upphör. Leif 
Nilssons och Torbjörn Anderssons uppdrag som ledamot 
respektive ersättare i samordningsförbundets styrelse upphör 
därför, och fullmäktige måste därmed välja nya representanter till 
samordningsförbundets styrelse. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet återremitteras tills 
valberedningen kunnat ta fram förslag till lämpliga kandidater. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet återremitteras tills valberedningen kunnat ta fram 

förslag till lämpliga kandidater. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 187 
 
Fyllnadsval, ersättare i valnämnden (S) 
Dnr 110-496-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare i valnämnden efter 
Karin Strandberg (S). 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Per-Anders Tapper, (HP), Tännfallsvägen 65, Tännäs, väljs till 

ersättare i valnämnden. 
 
YRKANDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar att Gerd Jonsson (S), 
Framnäsvägen 20, Ytterhogdal, väljs till ersättare i valnämnden. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ordförande meddelar att eftersom beslutet avser val kommer 
sluten omröstning att ske. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ordförande meddelar att justerarna tillika rösträknarna efter 
genomförd räkning funnit att fullmäktige röstat enligt följande:  
 
8 röster för Per-Anders Tapper, 16 röster för Gerd Jonsson, 10 
blanka röster.  
 
Ordförande finner därmed att fullmäktige väljer Gerd Jonsson till 
ersättare i valnämnden. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gerd Jonsson (S), Framnäsvägen 20, Ytterhogdal, väljs till 

ersättare i valnämnden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 188 
 
Information om kommunalrådens uppdrag och ansvarsfördelning 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsen vara kommunalråd. 
Kommunalråden beslutar själva fördelning av ansvarsområden 
och fördelningen ska redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet Anders 
Häggkvist (C) informerar fullmäktige om ansvarsfördelningen 
mellan kommunens båda kommunalråd. 
 
_____ 
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