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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 

   
189 Utdelning av minnesgåvor till anställda och förtroendevalda 

190 Utdelning av idrottspris 

191 Utdelning av idrottsstipendium 

192 Utdelning av kulturstipendium 

193 Utdelning av kulturpris 

194 Översiktsplan Härjedalens kommun, information 

195 Allmänhetens frågestund 

196 Enkel fråga om skolbiblioteket 

197 Nytt medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 

198 Nytt medborgarförslag om att köpa in ny hockeysarg till Hede och Funäsdalen 

199 Nytt medborgarförslag om busstransporter till skidanläggningar i Härjedalen 

200 Nytt medborgarförslag om att förbättra gymnasieutbudet i kommunen 

201 Nytt medborgarförslag om järnväg från Sveg till Röros, genom Hede och Funäsdalen 

202 Nytt medborgarförslag om att ta prover på samtliga vattendrag som går parallellt med 
väg E45 innan och efter saltning av väg 

203 Nytt medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 

204 Nytt medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 

205 Nytt medborgarförslag att skolelever ska få en frukt varje dag 

206 Nytt medborgarförslag om belysning, Kåvanvägen i Funäsdalen 

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

208 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

209 Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag 

210 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 

211 Enkla frågor 

212 Interpellationer 

213 Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

214 Redovisning av ej färdigberedda motioner 
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215 Redovisning av verkställighet bifallna motioner 

216 Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 

217 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden) 

218 Beslut om digital distribution av möteshandlingar vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

219 Ändring och fastställande av taxa enligt miljöbalken 

220 Delårsrapporter 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

221 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom socialtjänsten 

222 Matabonnemang socialnämndens verksamheter 

223 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

224 Avsägelse av uppdrag, Larissa Ullberg (M) 

225 Fyllnadsval, ledamot i socialnämnden 

226 Fyllnadsval, ordförande i socialnämnden 

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

228 Val av ledamot och ersättare i samordningsförbundet 

 _____ 
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Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan 13.00—17:40 
  
  
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Lena Åman, projektledare § 194 
 Karin Stare, stadsarkitekt § 194 
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Stig Holm (C), Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) 
Tidpunkt 2017-12-07 kl. 08:00 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 189—228 
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... 
 Gunilla Hedin §§ 189—228 
Justerare 

..................................................... ...................................................... 
 Stig Holm §§ 189—228 Pernilla Heijdenbeck-Persson §§ 

189—228 
  

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2017-11-27 
Ansl uppsättning 2017-12-07 Ansl nedtagande 2017-2017-12-28 
   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Kf § 189 
 
Utdelning av minnesgåvor till anställda och 
förtroendevalda 
 
ÄRENDE 
 
Minnesgåvor delas ut till 25 stycken arbetstagare och 1 stycken 
förtroendevald med 25 års anställning/förtroendeuppdrag i 
Härjedalens kommun. Ordförande tillsammans med kommunchef 
Gunnel Gyllander överräcker minnesgåvorna. 
 
Elever och lärare från kulturskolan framför musik. 
 
_____  
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Kf § 190 
 
Utdelning av idrottspris 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur utser årligen en 
idrottspristagare. 
 
I år tilldelas priset armbrytaren Ronny Dahl med motiveringen 
”Med båda armarna bryter han sig fram till toppen vilket han i år 
har visat med både SM-guld och seger i Nordiska Mästerskapen.” 
 
Nämndens för bildning, fritid och kultur ordförande Gunnar Hedin 
(C) tillsammans med Leif Nilsson (S), fritidschef Linda Bergström 
och kulturchef Patrik Byström överlämnar priset. 
 
_____  
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Kf § 191 
 
Utdelning av idrottsstipendium 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur utser årligen en 
idrottsstipendiat. 
 
I år tilldelas stipendiet skidskytten Linn Larsson med motiveringen 
”Linn är en lovande skidskytt som tränar och kämpar 
målmedvetet för att kunna prestera och nå fina resultat. Hon 
inspirerar sina yngre klubbkamrater, är ödmjuk och delar med sig 
av sina kunskaper och erfarenheter.” 
 
Nämndens för bildning, fritid och kultur ordförande Gunnar Hedin 
(C) tillsammans med Leif Nilsson (S), fritidschef Linda Bergström 
och kulturchef Patrik Byström överlämnar stipendiet. 
 
_____  
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Kf § 192 
 
Utdelning av kulturstipendium 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur utser årligen en 
kulturstipendiat. 
 
I år tilldelas stipendiet Karin Regnander med motiveringen ”Vid 
sidan om sin egen sångkarriär studerar hon nu till sångpedagog 
för att kunna undervisa och inspirera barn, ungdomar och vuxna 
som vill utveckla sin sångförmåga.” 
 
Nämndens för bildning, fritid och kultur ordförande Gunnar Hedin 
(C) tillsammans med Leif Nilsson (S), fritidschef Linda Bergström 
och kulturchef Patrik Byström överlämnar stipendiet. 
 
_____
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Kf § 193 
 
Utdelning av kulturpris 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur utser årligen en 
kulturpristagare. 
 
I år tilldelas priset Anton Ångman med motiveringen ”För sin 
unika känsla för film- och fikakultur i kombination har han gjort en 
mötesplats och ett besöksmål vida känt och omtalat." 
 
Nämndens för bildning, fritid och kultur ordförande Gunnar Hedin 
(C) tillsammans med Leif Nilsson (S), fritidschef Linda Bergström 
och kulturchef Patrik Byström överlämnar priset. 
 
_____  
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Kf § 194 
 
Översiktsplan Härjedalens kommun, information 
 
ÄRENDE 
 
Projektledare Lena Åhman tillsammans med stadsarkitekt Karin 
Stare informerar om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för kommunen. 
 
_____  
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Kf § 195 
 
Allmänhetens frågestund 
Dnr Ks 2017/518 
 
ÄRENDE 
 
Allmänheten ges vid varje sammanträde i kommunfullmäktige 
möjlighet att ställa frågor om den kommunala verksamheten. 
 
En person ställer tre frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Anders Häggkvist (C) om kostnader i socialnämndens 
verksamheter; om underskott i socialnämndens verksamheter; 
och om kommunhuset i Ytterhogdal.  
 
Anders Häggkvist besvarar muntligen frågorna. Frågeställaren 
deltar i överläggningen. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En person ställer en fråga till Anders Häggkvist om 
medborgarförslag om gratis broddar till pensionärer. 
 
Anders Häggkvist besvarar muntligen frågan. Frågeställaren 
deltar i överläggningen. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En person ställer tre frågor till Anders Häggkvist om verkställighet 
av fullmäktiges beslut; om beslutsbefogenheter för 
kommunstyrelse och tjänstemän; om beslutsfattande i 
kommunstyrelsen. 
 
Anders Häggkvist besvarar muntligen frågan. Frågeställaren 
deltar i överläggningen. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En person ställer två frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Anders Häggkvist (C), dels om hur ledsystem i Vemdalen ska 
finansieras och vilken roll kommunen har för framtida drift och 
underhåll, dels om statusen för framtagandet av ett 
regleringsområde för skoteråkning i Lofsdalsområdet. 
 
Anders Häggkvist anser sig förhindrad att besvara frågorna på 
grund av jäv. Kommunstyrelsens vice ordförande Thomas 
Wiklund (M) besvarar muntligen frågorna i Häggkvists ställe. 
Frågeställaren deltar i överläggningen. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kf § 195, fortsättning 
 
En person ställer två frågor till kommunstyrelsens vice ordförande 
Thomas Wiklund (M) om medborgarförslag om gratis broddar till 
pensionärer; och om eventuell flytt av flygplats från Sveg till 
Hedeviken.  
 
Thomas Wiklund besvarar muntligen frågorna. Frågeställaren 
deltar i överläggningen. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) föreslår att frågestunden förklaras 
avslutad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Frågestunden förklaras avslutad. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 15:10—15:25 
 
_____  
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Kf § 196  
 
Enkel fråga om skolbiblioteket 
Dnr Ks 2017/618 
 
ÄRENDE 
 
Pelle Persson (VH) har ställt en enkel fråga till nämndens för 
bildning, fritid och kultur ordförande Gunnar Hedin (C), om beslut 
om nedläggning av skolbiblioteket i Sveg. Gunnar Hedin måste 
strax lämna dagens sammanträde. Ordförande frågar därför om 
fullmäktige kan godkänna att den här enskilda enkla frågan bryts 
ur föredragningslistans punkt ”enkla frågor” och istället besvaras 
nu. Fullmäktige godkänner detta. 
 
Gunnar Hedin besvarar muntligen frågan. Pelle Persson deltar i 
överläggningen. 
 
_____  
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Kf § 197 
 
Nytt medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/611 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen inför 
6-timmars arbetsdag.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____  
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Kf § 198 
 
Nytt medborgarförslag om att köpa in ny hockeysarg till Hede och 
Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/613 
 
ÄRENDE 
 
Adam Björns, Hede, föreslår att kommunen köper ny hockeysarg 
till Hede respektive Funäsdalen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____  
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Kf § 199 
 
Nytt medborgarförslag om busstransporter till skidanläggningar i 
Härjedalen 
Dnr Ks 2017/614 
 
ÄRENDE 
 
Vanja Kant, Hede, föreslår att kommunen anordnar 
busstransporter från orter såsom Hede och Sveg till skidbackar 
såsom Vemdalsskalet, Björnrike och Funäsdalen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____  
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Kf § 200 
 
Nytt medborgarförslag om att förbättra gymnasieutbudet i 
kommunen 
Dnr Ks 2017/615 
 
ÄRENDE 
 
Kajza Leek, Hede, föreslår att gymnasieutbudet i kommunen 
förbättras genom att utöka inriktningarna. Förslaget nämner 
utbildningar som i dagsläget saknas. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet överlämnas till 
nämnden för bildning, fritid och kultur för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur 

för beredning och beslut. 
 
_____ 
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Kf § 201 
 
Nytt medborgarförslag om järnväg från Sveg till Röros, genom 
Hede och Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/616 
 
ÄRENDE 
 
Ingrid Zetterström, Funäsdalen, föreslår att kommunen beslutar 
att anlägga järnväg från Sveg till Röros, via Hede och 
Funäsdalen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 

beslut. 
 
_____ 
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Kf § 202 
 
Nytt medborgarförslag om att ta prover på samtliga vattendrag 
som går parallellt med väg E45 innan och efter saltning av väg 
Dnr Ks 2017/540 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen före 
respektive efter trafikverkets saltning, tar miljöprover på samtliga 
vattendrag som ligger parallellt med E45. Resultatet av 
mätningarna föreslås överlämnas till Trafikverket. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut. 
 
_____  
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Kf § 203 
 
Nytt medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/541 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen 
beslutar om sex-timmars arbetsdag. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut. 
 
_____  
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Kf § 204 
 
Nytt medborgarförslag om byte av armatur i Ytterhogdal 
Dnr Ks 2017/543 
 
ÄRENDE 
 
Mona-Lisa Nilsson, Ytterhogdal, föreslår att kommunen byter 
armatur för vägbelysning i Ytterhogdalsområdet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut. 
 
_____  
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Kf § 205 
 
Nytt medborgarförslag att skolelever ska få en frukt varje dag 
Dnr Ks 2017/595 
 
ÄRENDE 
 
Emma Jönses, Lillhärdal, föreslår å skolrådets 
(7 namnunderskrifter) i Lillhärdal vägnar att skolans elever ska få 
en frukt på förmiddagen varje skoldag. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att medborgarförslaget 
överlämnas till nämnden för bildning, fritid och kultur för 
beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till nämnden för bildning, fritid 

och kultur för beredning och beslut. 
 
_____  
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Kf § 206 
 
Nytt medborgarförslag om belysning, Kåvanvägen i Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/596 
 
ÄRENDE 
 
Lennart Wagenius, Funäsdalen, föreslår att kommunen installerar 
fast belysning på Kåvanvägen i Funäsdalen.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning och beslut. 
 
_____  
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Kf § 207 
 
Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård 
och omsorg 
Dnr Ks 2017/267 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att lönerna för de anställda "på 
golvet" inom vård och omsorg ska förbättras. En ökning med 20 
procent föreslås. 
 
Ärendets beredning 
 
Lön för anställda inom socialnämndens område bestäms främst 
genom centrala kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor. De centrala kollektivavtalen tecknas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 
arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och 
regioner. Lönen är en viktig del i att kunna locka fler att söka sig 
till yrken inom vård och omsorg men också i att som anställd ha 
en bra levnadssituation. En jämförelse, gjord 2016 av SKL, visar 
att medianlönerna för sjuksköterskor och undersköterskor i 
Härjedalens kommun är högre än medianlönerna för samma 
yrkesgrupper i övriga kommuner i norra Sverige. 
 
Även om lönen har stor betydelse, så är också kontinuerligt 
kvalitetsarbete ute i verksamheterna, med fokus på kompetens-
utveckling och arbetsmiljö en viktig del i att dels kunna locka fler 
att söka sig till yrken inom vård och omsorg, dels en möjlighet för 
de som redan är anställda att kunna utvecklas i arbetet och vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling. Ett exempel på sådant 
kvalitetsarbete är kommunstyrelsens beslut 2017-05-17 § 88, att 
avsätta medel till en långsiktig kompetensförsörjningsplan och 
arbetsmiljöplan. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås.  
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Kf § 207, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Kf § 208 
 
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven och läggs till handlingarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven och läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 209 
 
Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år inför fullmäktige redovisa verkställigheten av de 
medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven och läggs till handlingarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven och läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 210 
 
Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för 
beslut 
 
ÄRENDE 
 
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år till 
fullmäktige redovisa dels verkställighet av de medborgarförslag 
som har överlämnats till nämnder för beslut, dels vilka av de till 
nämnder överlämnade medborgarförslagen som ännu inte är 
färdigberedda. 
 
Föreligger rapport över medborgarförslag som har överlämnats till 
nämnd för beslut. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven och läggs till handlingarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven och läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 211 
 
Enkla frågor 
Dnr Ks 2017/517, Ks 2017/618 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställde vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-10-02 en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Häggkvist (C) om varför inte 
kommunfullmäktiges beslut från 2017-06-12 § 91 angående 
sophämtning på Haraldsåsen efterföljs. Fullmäktige godkände då 
att Häggkvist besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Anders Häggkvist besvarar muntligen och skriftligen frågan. 
Gunilla Zetterström-Bäcke deltar i överläggningen 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pelle Persson (VH) ställer 13 frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Häggkvist (C) om vilka konstruktiva förslag 
Häggkvist har lagt och vad som har hindrat genomförandet av 
desamma;  
om varför inte kommunstyrelsen har verkställt beslutad utredning 
om flygplatsens placering; 
om Häggkvist anser att det råder god ordning och reda i 
kommunens ekonomi, vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå 
ordning och reda och huruvida den sociala förvaltningens 
organisation ser annorlunda ut idag jämfört med 2014; 
om löneutvecklingen 2016 och 2017 och löneökningar för högre 
tjänstemän; 
om hur avslutningssamtal med personal som avslutar sina 
anställningar genomförs och dokumenteras; 
om kostnaderna för det så kallade etanolprojektet; 
om kommunstyrelsens inställning till motion om slopande av 
renhållningsavgifter i de så kallade C-områdena; 
om handläggningen av ärendet politisk omorganisation; 
om fullmäktige kan få en rapport, inklusive förklaring, över 
samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen givna 
uppdrag, under perioden 2015—2017, som ännu inte verkställts; 
om kostnader för och resultat av projektet Vision 2015, 
sedermera Vision 2020 
om Häggkvist anser att kommunens anställda blir behandlade på 
lika villkor; 
om hur kommunen arbetar med nolltolerans mot mobbning; 
om kommunstyrelsen har anställt ny socialchef 
 
Anders Häggkvist besvarar muntligen frågorna.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 211, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att frågestunden förklaras 
avslutad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Frågestunden förklaras avslutad. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 212 
 
Interpellationer 
 
Inga interpellationer anmäls vid dagens sammanträde 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 213 
 
Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
Dnr Ks 2017/101 
 
ÄRENDE 
 
Olle Larsson (LPH) och Per-Anders Tapper (LPH) föreslår i 
motion att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från 
dagens 39 stycken till det för kommunen minsta tillåtna antalet. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt Kommunallagen (5 kap 1 §) ska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige bestämmas till ett udda tal, och i kommuner 
med mellan 8 000 – 16 000 röstberättigade invånare uppgå till 
minst 31 stycken. Det är alltså möjligt för Härjedalens kommun att 
inför nästa mandatperiod minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige till 31 stycken. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls. 
 
YRKANDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD), biträdd av Pelle Persson (VH) yrkar att 
motionen avslås.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 213, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Fjällgärdes och 
Perssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen bifalls. 
 
RESERVATION 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
Pelle Persson (VH) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 214 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin(S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 215 
 
Redovisning av verkställighet bifallna motioner 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 16:25—16:45 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-11-27 35 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 216 
 
Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 
Dnr Ks 2017/115 
 
ÄRENDE 
 
Både Bergs och Härjedalens kommuner är befolkningsmässigt 
små kommuner, men med förhållandevis stora verksamheter 
inom VA, renhållning och miljö- och byggverksamheten. Både 
den nuvarande och de kommande ekonomiska förutsättningarna 
för kommunerna ställer krav på effektiviseringar. Kommande 
stora investeringsbehov inom de taxefinansierade 
verksamheterna kommer också att ställa krav på en effektiv 
verksamhet. Kompetensförsörjningen är och kommer också att 
vara en utmaning för kommunerna, i dessa verksamheter som i 
all verksamhet. Även om verksamheterna i förhållande till 
befolkningsunderlaget är stora, är de ändå små och ger små 
möjligheter till specialisering inom områdena. 
 
Under vintern 2017 beslutade kommunstyrelsen i Härjedalen att 
låta genomföra en förstudie där förutsättningarna för bildandet av 
ett med Bergs kommun gemensamt VA och renhållningsbolag 
och en gemensam miljö- och byggnämnd inklusive förvaltning 
utreds. Kommunstyrelserna i Härjedalen och Berg ansåg att det 
fanns fördelar med att bedriva två samverkansprojekt parallellt. 
Diskussionerna om var verksamheterna ska ha sitt huvudsäte 
och vem som är vinnare på olika förändringar kan då hanteras 
parallellt. VA och renhållningen har ett nära samarbete med miljö- 
och byggförvaltningarna och ser en fördel om det framtida 
gemensamma bolaget har en förvaltning att jobba med. 
 
En styrgrupp, bestående av kommunstyrelsernas ordförande och 
vice ordförande samt oppositionsråd och kommuncheferna i de 
båda kommunerna, bildades. Gruppen har haft månatliga möten 
under våren. Projektledare för VA/renhållning har varit Pär 
Olofsson, avdelningschef VA i Härjedalen och projektledare för 
miljö och bygg har varit Cilla Gauffin, bygg och miljöchef i Berg.  
 
Förstudierna har nu genomförts och visar att fördelarna 
överväger nackdelarna och att konsekvenserna för servicenivå 
och rättssäkerhet blir positiva.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf 216, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Härjedalens kommun bildar ett gemensamt bolag för VA- och 

renhållningsverksamheten tillsammans med Bergs kommun 
med säte i Härjedalen 

 
- Härjedalens kommun bildar en gemensam miljö- och 

byggnämnd och en gemensam miljö- och byggförvaltning med 
Bergs kommun med Bergs kommun som värdkommun. 

 
- Rekrytering av chefstjänster föregås av en extern rekrytering. 
 
- Frågor rörande plan- och lovbeslut hanteras av respektive 

kommun. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att  
- Härjedalens kommun beslutar att bilda ett gemensamt bolag 

för VA- och renhållningsverksamheten tillsammans med Bergs 
kommun med säte i Härjedalen. 

- Härjedalens kommun beslutar att bilda en gemensam Miljö- 
och byggnadsnämnd och en gemensam miljö- och 
byggförvaltning tillsammans med Bergs kommun med Bergs 
kommun som värdkommun. 

- Under 2018 ska utformning av organisationsstruktur, 
reglementen, samverkansavtal, kostnadskalkyl och 
målformulering utredas, godkännas och fastställas av 
kommunfullmäktige. 

- De konsekvensanalyser som genomförts i MBL-förhandlingar 
ska beaktas och erforderliga åtgärder med avseende på dessa 
ska genomföras. 

- Chefstjänsterna i de nya organisationerna tillsätts genom ny 
extern rekrytering. 

- Under förutsättning att ovanstående tredje till femte 
beslutspunkter genomförs, åtgärdas och fastställs ska 
samarbetet enligt den första respektive andra beslutspunkten 
genomföras och träda i kraft från och med 2019-01-01. 

 
Billy Anklew (-) och Mats Ericsson (C) yrkar bifall till Häggkvists 
yrkande.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 216, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders 
Häggkvists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Häggkvists yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Härjedalens kommun beslutar att bilda ett gemensamt bolag 

för VA- och renhållningsverksamheten tillsammans med Bergs 
kommun med säte i Härjedalen. 

 
- Härjedalens kommun beslutar att bilda en gemensam Miljö- 

och byggnadsnämnd och en gemensam miljö- och 
byggförvaltning tillsammans med Bergs kommun med Bergs 
kommun som värdkommun. 

 
- Under 2018 ska utformning av organisationsstruktur, 

reglementen, samverkansavtal, kostnadskalkyl och 
målformulering utredas, godkännas och fastställas av 
kommunfullmäktige. 

 
- De konsekvensanalyser som genomförts i MBL-förhandlingar 

ska beaktas och erforderliga åtgärder med avseende på dessa 
ska genomföras. 

 
- Chefstjänsterna i de nya organisationerna tillsätts genom ny 

extern rekrytering. 
 
- Under förutsättning att ovanstående tredje till femte 

beslutspunkter genomförs, åtgärdas och fastställs ska 
samarbetet enligt den första och andra punkten genomföras 
och träda i kraft från och med 2019-01-01. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 217 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden) 
Dnr Ks 2017/525 
 
ÄRENDE 
 
Kommunerna i länet har inom ramen för dåvarande 
Regionförbundets verksamhet diskuterat behov av samverkan 
mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar. Tanken 
är att samverkan skulle möjliggöra att effektivisera 
verksamheterna med hjälp av moderna verksamhets- och 
administrativa system, att öka tillgången på kompetens samt att 
minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands 
Räddningstjänstförbund har också deltagit i diskussionerna.  
 
Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under 
en tid diskuterat behovet av samverkan utifrån samma syfte. 
Diskussionerna har lett till en förstudie, och med den som 
underlag har kommunerna och regionen ingått en 
avsiktsförklaring om att delta i ett projekt för att ta fram underlag 
för olika samarbetsområden. Diskussionerna har också lett till att 
en gemensam nämnd för IT-drift och stöd sedan den 1 december 
2016 har inrättats i samverkan mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun. 
 
Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, 
Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund 
och Region Jämtland Härjedalen vill utöka samverkan i en 
gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en 
gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner har tagits fram och kommer 
att ersätta Åre kommuns och regionens gemensamma nämnd. 
 
Regionens samverkansråd behandlade förslag till 
samarbetsavtal, reglemente och budget vid sitt sammanträde 
2017-08-21 och vid samverkansrådets möte 2017-09-28 
beslutade rådet att rekommendera kommunerna, 
gymnasieförbundet och räddningstjänstförbundet att ingå i den 
gemensamma nämnden.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 217, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig inte till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun, men är öppen för framtida 
samverkan inom området, under förutsättning att fullständiga 
underlag finns. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 218 
 
Beslut om digital distribution av möteshandlingar vid 
kommunfullmäktiges sammanträden 
Dnr Ks 2017/572 
 
ÄRENDE 
 
Efter en motion av Benny Tronsson (M) beslutade 
kommunfullmäktige § 99/2011, att effektivisering av mötesformer 
och utskick av handlingar till kommunens olika sammanträden 
skulle utredas. Fullmäktige beslutade därefter, § 57/2015, att 
kommunen skulle inskaffa läsplattor med syftet att stegvis införa 
digitala utskick av möteshandlingar. 
 
Fullmäktiges beslut nämner inte uttryckligen kommunfullmäktige, 
men beslutet har tolkats som att de digitala utskicken av 
möteshandlingar på sikt även skulle komma att gälla 
kommunfullmäktige. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- Möteshandlingar vid kommunfullmäktiges sammanträden ska 

distribueras till ledamöter och ersättare digitalt. 
 
YRKANDE 
 
Pelle Persson (VH), biträdd av Göran Påhlson (S), yrkar att de 
ledamöter som vill ha handlingar distribuerade via läsplatta själva 
ska begära det. Övriga ledamöter ska fortsättningsvis få 
handlingar i pappersformat. 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 218, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Perssons och 
Påhlsons yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
RESERVATION 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2017-11-27 42 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 219 
 
Ändring och fastställande av taxa enligt miljöbalken 
Dnr Ks 2017/570 
 
ÄRENDE 
 
Under 2017 har ändringar gjorts i miljöprövningsförordningen 
(SFS 2013:251), och därmed behöver taxan inom miljöbalkens 
område anpassas till den nya förordningen. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har tagit fram ett 
underlag för ändringar i taxan med hänsyn till ändringarna i 
miljöprövningsförordningen. Det är främst ord, begrepp, och 
paragrafhänvisningar som ändrats, samt att vissa hänvisningar 
helt tagits bort. För ett antal punkter har texten ändrats så att 
betydelsen eller intervallen ändrats mer än marginellt. 
 
I de fall förändringar gjorts på A- och B-nivå har SKL föreslagit 
avgiftsklasser som motsvarar tiden enligt förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn (SFS 1998:940) även när 
kommunen tagit över tillsynen. I dessa fall har SKL inte gjort 
någon ytterligare bedömning av avgiftsklassen. Vid förändring på 
C- och U-nivå har SKL gjort en egen bedömning och justerat 
avgiftsklasserna. För verksamheter med årlig avgift kommer detta 
ha liten betydelse då avgiftsklassen kommer att vara densamma 
för de flesta. 
 
Avgiften för anmälan av djur enligt de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna har ändrats, från två timmar för 
anmälan av höns, och fyra timmar för anmälan av nöt, häst, med 
mera, till timavgift. Detta då det kan skilja mycket i 
handläggningstid beroende på plats och antalet djur. 
 
I taxan har även inventering av avlopp lagts till. Fram tills nu har 
det varit timavgift för tillsynen, detta har nu fastställts till fyra 
timmar.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 219, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Sveriges kommuners och landstings, samt förvaltningens 

förslag till ändring och fastställande av taxa för 2018 inom 
miljöbalkens område antas. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 220 
 
Delårsrapporter 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2017/501 
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport 
avseende perioden januari—augusti 2017. Förbundet redovisar 
ett överskott för perioden på 1,4 miljoner kronor. Prognosen för 
helårsresultatet uppgår till 1,8 miljoner kronor. 
 
Revisorerna har granskat rapporten och bedömer att 
delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen beträffande finansiella mål och 
verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Delårsrapporten för perioden januari—augusti 2017 godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 221 
 
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom socialtjänsten 
Dnr Ks 2017/569 
 
ÄRENDE 
 
Riktlinjer för avgiftshandläggning är ett komplement till gällande 
lagstiftning och beskriver på vilka grunder förvaltningen tar ut 
egenavgifter av enskilda. Riktlinjerna ska vara ett verktyg för att 
säkra en enhetlig och likvärdig handläggning samt för att trygga 
rättssäkerheten. 
 
Socialnämnden beslutade § 165/2017 att revidera 
socialförvaltningens förslag till nya riktlinjer och att därefter 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta det 
reviderade förslaget till riktlinjer för avgiftshandläggning. 
 
Reviderat förslag till Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i 
Härjedalens kommun föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslag till Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om 

äldre och personer med funktionsnedsättning i Härjedalens 
kommun antas. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 222 
 
Matabonnemang socialnämndens verksamheter 
Dnr Ks 2017/574 
 
ÄRENDE 
 
För närvarande hanteras matleverans till de boende vid särskilda 
boenden på olika sätt. Vid demensboenden och på Svegsmon 
betalar den enskilde en fast månadsavgift för maten och då 
inkluderas samtliga måltider under dygnet. Vid övriga särskilda 
boenden som hittills har bedrivits mer som serviceboenden 
biståndsbedöms och beviljas måltider var för sig. 
 
I samband med omstrukturering och omställning av 
boendeformer har beslutats att servicehusen Hedegården, 
Fjällsol och Svedjegården bedrivs som särskilda boenden, vilket 
bör innefatta hantering av måltider. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Matabonnemang ska införas på samtliga särskilda boenden 

inom äldreomsorgen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 223 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr Sn 2017/111 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL), respektive Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartalsvis 
till fullmäktige lämna statistikrapporter 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 
har 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 två 2017. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att rapporten förklaras 
delgiven. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 224 
 
Avsägelse av uppdrag, Larissa Ullberg (M) 
Dnr Ks 2017/519 
 
ÄRENDE 
 
Larissa Ullberg (M) avsäger sig uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och som suppleant i styrelsen för Härjegårdar 
Fastighets AB. 
 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige godkänna förtroendevaldas 
avsägelser. 
 
Enligt aktiebolagslagen upphör en styrelsesuppleants uppdrag 
när suppleanten själv eller den som valt suppleanten anmäler att 
uppdraget ska upphöra. En sådan anmälan ska i Ullbergs fall, för 
kännedom, göras till kommunfullmäktige. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att Larissa Ullbergs avsägelse 
godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Larissa Ullbergs avsägelse godkänns. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 225 
 
Fyllnadsval, ledamot i socialnämnden 
Dnr Ks 2017/491 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i socialnämnden 
efter Leif Nilsson (M). Nilsson har avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot tillika ordförande i socialnämnden. Fullmäktige har 
beviljat avsägelsen att gälla från och med 2017-12-01. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-10-02 § 182, för att ge valberedningen möjlighet att ta fram 
förslag på ledamot i socialnämnden. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Margareta Mahmoud-Persson (KD), Egnahemsgatan 14, 

842 31 Sveg, väljs till ledamot i socialnämnden från och med 
2017-12-01. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 226 
 
Fyllnadsval, ordförande i socialnämnden 
Dnr Ks 2017/492 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ordförande i socialnämnden 
efter Leif Nilsson (M). Nilsson har avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot tillika ordförande i socialnämnden. Fullmäktige har 
beviljat avsägelsen att gälla från och med 2017-12-01. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-10-02 § 183, för att ge valberedningen möjlighet att ta fram 
förslag på ordförande i socialnämnden. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Margareta Mahmoud-Persson (KD), Egnahemsgatan 14, 

842 31 Sveg, väljs till ordförande i socialnämnden från och 
med 2017-12-01. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 227 
 
Fyllnadsval, ledamot i gemensam nämnd för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
Dnr Ks 2017/494 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i gemensam nämnd 
för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial efter Leif Nilsson (M). Nilsson har avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i nämnden, och fullmäktige har beviljat 
avsägelsen att gälla från och med 2017-12-01. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-10-02 § 185, för att ge valberedningen möjlighet att ta fram 
förslag på ledamot i nämnden. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Margareta Mahmoud-Persson (KD), Egnahemsgatan 14, 

842 31 Sveg, väljs till ledamot i gemensam nämnd för 
upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 228 
 
Val av ledamot och ersättare i samordningsförbundet 
Dnr 2017/495 
 
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 har därför 
upphört, och fullmäktige måste därmed välja nya representanter 
till samordningsförbundets styrelse. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-10-02 § 186, för att ge valberedningen möjlighet att ta fram 
förslag på ledamot respektive ersättare i förbundet. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Margareta Mahmoud-Persson (KD), Egnahemsgatan 14, 

842 31 Sveg väljs till ledamot i samordningsförbundet. 
 
- Margareta Gladh (M), Bynoret Vallsjön 265, 842 94 Sveg, väljs 

till ersättare i samordningsförbundet.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 228, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Enligt valberedningens förslag. 
 
_____ 
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