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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 

   
85 Allmänhetens frågestund 

86 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun beviljar rabatt för färdtjänst inom 
länet 

87 Medborgarförslag om att öka lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor inom 
vård- och omsorg 

88 Medborgarförslag om att kommunen säkrar verksamheten för Svegs Golfklubb 

89 Medborgarförslag om ändring av sopavgift i C-område 

90 Medborgarförslag Idrottshall i Lofsdalen 

91 Fråga om verkställande av beslut i kommunfullmäktige 2017-06-12 § 91, renhållning 
Haraldsåsen 

92 Interpellation om alliansens åtgärdsförslag för att komma till rätta med att 
socialnämnden inte håller budget 

93 Interpellation om redovisning till vilka verksamheter välfärdspengarna gått till samt 
det faktiska resultatet av regeringens satsning 

94 Motion om ledsagning och avlösning 

95 Motion om rollfördelning i en politikerstyrd organisation 

96 Revisionsrapport, Granskning av socialnämndens ekonomi 2017 - Ledning och 
styrning 

97 Årsredovisning 2017, Härjedalens kommun 

98 Årsredovisning 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 

99 Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län 

100 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – anmärkning mot Socialnämnden 

101 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen 

102 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för nämnden för 
bildning, fritid och kultur 

103 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för socialnämnden 

104 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för miljö- och 
byggnämnden 
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105 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för valnämnden 

106 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för den 
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 

107 Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för nämnden för 
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 

108 Revisionsberättelse 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 

109 Revisionsberättelse 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län 

110 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen 

111 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden 

112 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för nämnden för 
bildning, fritid och kultur 

113 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för socialnämnden 

114 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för miljö- och 
byggnämnden 

115 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för valnämnden 

116 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för den 
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 

117 Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – ansvarsfrihet för nämnden för 
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 

118 Rättelse av verkställighet, kommunfullmäktiges beslut § 122/2016 

119 Ny politisk organisation 

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

121 Med Bergs kommun gemensam miljö- och byggnämnd 

122 Med Bergs kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag 

123 Bostadsförsörjningsplan 2018 

124 Biblioteksplan, förlängd giltighetstid 

125 Kultur- och fritidsplan, förlängd giltighetstid 

126 Folkhälsoplan 2018-2020 

127 Renhållningsföreskrifter, revidering 
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128 Ändring av avgiftssystem inom vård och omsorg 

129 Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund 

130 Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen 

131 Ändring av kommunfullmäktiges beslut, Kf § 91/2017, att bifalla medborgarförslag 
om sophämtning på Haraldsåsen 

132 Utökad borgen för lån till Härjegårdar Fastighets AB 

133 Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-01 

134 Publicering av protokoll på den kommunala anslagstavlan 

135 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2018 

136 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

137 Redovisning medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 

138 Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

139 Redovisning ej färdigberedda motioner 

140 Redovisning verkställighet bifallna motioner 

141 Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden, Daniel Bergström 
(V) 

142 Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden, Alf Larsson (S) 

143 Val av ersättare i miljö- och byggnämnden, efter Daniel Bergström (V) 

144 Val av ledamot och ersättare till den gemensamma nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden)   

145 Val av lekmannarevisor och ersättare till Härjegårdar Fastighets AB 

146 Val av ledamöter och ersättare till styrelse i med Bergs kommun gemensamt VA- 
och renhållningsbolag 

147 Val av ordförande i styrelsen för med Bergs kommun gemensamt VA- och 
renhållningsbolag 

148 Val av lekmannarevisor och ersättare till med Bergs kommun gemensamt VA- och 
renhållningsbolag 

149 Val av ledamot i socialnämnden, efter Alf Larsson (S) 

150 Val av ombud till gemensamt VA- och renhållningsbolag 

151 Val av ersättare för ombud till gemensamt VA- och renhållningsbolag 

152 Val av tre ledamöter och ersättare till styrelsen i bolaget för framtida exploatering i 
Funäsdalen 

153 Val av ordförande till styrelsen i bolaget för framtida exploatering i Funäsdalen 
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154 Val av ombud med ersättare till bolaget för framtida exploatering i Funäsdalen 

155 Val av lekmannarevisor till bolaget för framtida exploatering i Funäsdalen 

 _____ 
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Plats och tid Matsalen Sonfjällsskolan, Hede kl. 13.00–17.30 
  
  
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
  
Övriga deltagare Folke Bäck (S), kommunrevisorernas ordförande § 96 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunnar Hedin (C), Leif Hillgren (S), Karin Holmin (VH) 
Tidpunkt 2018-06-26 klockan 09.00 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 85–155  
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... 
 Gunilla Hedin (S) §§ 85–155 
Justerare 

..................................................... ...................................................... 
 Gunnar Hedin (C) §§ 85–101, 

103–109, 111, 113–155 
Leif Hillgren (S) §§ 85–155  

 ……………………………………… 
 

 Karin Holmin (VH) §§ 102, 110, 
112 

 

  
 

 INFORMATION 
 Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 

kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
Besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Kf § 85 
 
Allmänhetens frågestund 
 
ÄRENDE 
 
Allmänheten ges vid varje sammanträde i kommunfullmäktige 
möjlighet att ställa frågor om den kommunala verksamheten. 
 
En person ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Anders Häggkvist (C), om verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut § 91/2017. Häggkvist besvarar 
muntligen frågan 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att allmänhetens frågestund 
förklaras avslutad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Allmänhetens frågestund förklaras avslutad. 
 
_____
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Kf § 86  
 
Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
beviljar rabatt för färdtjänst inom länet 
Dnr Ks 2018/372 
 
ÄRENDE 
 
Gerd Jonsson, Ytterhogdal, och Bo Löfgren, Sveg, föreslår att 
Härjedalens kommun beviljar rabatt för färdtjänstresor inom länet 
170 kilometer eller längre till personer med behov av färdtjänst 
samt att max-priset utgör 150 % motsvarande ett dagkort med 
buss samma avstånd. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 
 
_____  
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Kf § 87 
 
Medborgarförslag om att öka lönerna för sjuksköterskor och 
undersköterskor inom vård- och omsorg 
Dnr Ks 2018/269 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen höjer sjuksköterskors 
och undersköterskors löner med 20 % under en tvåårsperiod. 
 
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 § 88 
 
Medborgarförslag om att kommunen säkrar verksamheten 
för Svegs Golfklubb 
Dnr Ks 2018/270 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen säkrar verksamheten 
åt Svegs golfklubb så att banan i Byvallen kan öppnas igen. 
 
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 § 89 
 
Medborgarförslag om ändring av sopavgift i C-område 
Dnr Ks 2018/67 
 
ÄRENDE 
 
Jan Fahlström, Lillhärdal, med flera (totalt ytterligare 17 
namnunderskrifter) föreslår att sopavgiften ska ändras i 
C-områden för de kommunmedborgare som har fäbodar och 
fritidshus i närområde till fast boende. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018, Kf § 
26/2018, att avveckla C-områden och att helt befria bebyggelse 
inom tidigare C-områden från avgifter. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Kf § 90 
 
Medborgarförslag Idrottshall i Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/71 
 
ÄRENDE 
 
lsacc Karlsson och Elma Brundin, Lofsdalen, föreslår att 
kommunen bygger en Idrottshall i Lofsdalen.  
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet återremitterades den 23 april 2018 av 
kommunfullmäktige, Kf § 60/2018, för utredning av vilka 
möjligheter som finns att söka bidrag för byggnation av idrottshall 
i Lofsdalen. Kommunledningsförvaltningen har inte kunnat finna 
några möjligheter för kommunen att söka bidrag till en eventuell 
byggnation. Däremot finns möjligheter för civilsamhället att söka 
bidrag för ändamålet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska informeras om att det finns möjlighet att 

söka annan finansiering, från exempelvis de finansiärer som 
presenteras i tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08. 

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPH), biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
medborgarförslaget bifalls. 
 
Gunnar Hedin (C) yrkar att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-06-18 12 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 90, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Larssons 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till 
Larssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 30 ja-röster mot 6 
nej-röster och en som avstår beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska informeras om att det finns möjlighet att 

söka annan finansiering, från exempelvis de finansiärer som 
presenteras i tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08. 

 
RESERVATION 
 
Thomas Johansson-Nordqvist (-), Olle Larsson (LPH), Jonas 
Lövnord (LPH), Per-Anders Tapper (LPH), Karin Holmin (VH), 
Sune Åkerlund (VH) 
 
_____ 
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Kf § 91 
 
Fråga om verkställande av beslut i kommunfullmäktige 
2017-06-12 § 91, renhållning Haraldsåsen 
Dnr Ks 2018/349 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C) om varför 
kommunfullmäktiges beslut § 91/2017 om sophämtning på 
Haraldsåsen ännu inte har verkställts. 
 
Häggkvist besvarar muntligen och skriftligen frågan. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att frågan anses besvarad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Frågan anses besvarad. 
 
_____  
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Kf § 92 
 
Interpellation om alliansens åtgärdsförslag för att komma till 
rätta med att socialnämnden inte håller budget 
Dnr Ks 2018/348 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C) om hur 
framgångsrika alliansens åtgärdsförslag för att komma till rätta 
med att socialnämnden inte håller sin budget har varit. 
 
Anders Häggkvist besvarar interpellationen muntligt och skriftligt. 
 
Deltar i interpellationsdebatten gör även Olle Larsson (LPH), 
Göran Påhlson (S) och Margareta Gladh (M) 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att interpellationen anses 
besvarad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Interpellationen anses besvarad. 
 
_____
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Kf § 93 
 
Interpellation om redovisning till vilka 
verksamheter välfärdspengarna gått till samt 
det faktiska resultatet av regeringens satsning 
Dnr Ks 2018/177 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C) om till vilka 
verksamheter kommunens så kallade välfärdspengar har 
använts, och vilka resultat de har gett. 
 
Anders Häggkvist besvarar muntligt och skriftligt interpellationen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att interpellationen anses 
besvarad. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Interpellationen anses besvarad. 
 
_____ 
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Kf § 94 
 
Motion om ledsagning och avlösning 
Dnr Ks 2018/367 
 
ÄRENDE 
 
Anita Thuresson (M) och Margareta Gladh (M) föreslår att 
Härjedalens kommun beviljar ledsagning och avlösning vid 
behov. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin yrkar att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____  
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Kf § 95 
 
Motion om rollfördelning i en politikerstyrd organisation 
Dnr Ks 2018-188 
 
ÄRENDE 
 
Solveig Haugen (S) och Leif Nilsson (S) föreslår att det vid två 
tillfällen ges information och förs diskussioner om rollfördelning i 
en politiskt styrd organisation. Dels i form av en information vid 
det första tillfället efter valet då de nyvalda kommunfullmäktige 
sammanträder, dels i form av gemensam utbildning för politiker 
och tjänstemän vid inledningen till den nya mandatperioden.  
 
Ärendets beredning 
 
Rollfördelningen i en politikerstyrd organisation, där politiken ska 
formulera målen och förvaltningen ska utföra, är inte alltid helt 
enkel och det kommer alltid att finnas en "gråzon" där det ständigt 
behövs en dialog kring uppdragen. Det är viktigt att politiker och 
tjänstemän har en samsyn kring uppdraget. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Motionen bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen bifalls. 
 
_____
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Kf § 96 
 
Revisionsrapport, Granskning av socialnämndens 
ekonomi 2017 - Ledning och styrning 
Dnr Ks 2018/180 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har granskat socialnämndens ekonomi 
under 2017 och lämnar i revisionsrapporten "Granskning av 
Socialnämndens ekonomi 2017 - Ledning och styrning" en rad 
synpunkter och rekommendationer. 
 
Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) informerar 
fullmäktige om resultatet av granskningen. 
 
Socialnämnden besvarade den 24 april rapporten genom 
beslutet Sn § 62/2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner socialnämndens svar på revisionsrapporten. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Socialnämndens svar på revisionsrapporten godkänns. 
 
_____  
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Kf § 97 
 
Årsredovisning 2017, Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2018/264 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen antog den 22 maj i beslut Ks § 96/2018 
kommunledningsförvaltningens förslag till årsredovisningen och 
beslutade att överlämna den till kommunfullmäktige. 
 
Årsredovisningen presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att årsredovisningen 
godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Årsredovisningen 2017 godkänns. 
 
_____  
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Kf § 98 
 
Årsredovisning 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/165 
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning 
för verksamhetsåret 2017 och denna har överlämnats till 
ägarkommunerna. Förbundet redovisar ett överskott för året på 
1,9 miljoner kronor. 
 
Vid den sista december 2017 uppgick eget kapital till 11,9 
miljoner kronor. Av förbundets sex inriktningsmål har fyra 
uppnåtts helt och två har bedömts som delvis uppfyllda. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Räddningstjänstförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 

2017 godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Räddningstjänstförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 

2017 godkänns. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 99 
 
Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/190 
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundet Jämtlands Län har upprättat 
årsredovisning avseende perioden januari–december 2017. 
Förbundet redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2017 

godkänns. 
 
JÄV 
 
Jonny Springe (S) och Margareta Glad (M) deltar inte i ärendets 
handläggning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2017 

godkänns. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-06-18 22 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 100 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
anmärkning mot Socialnämnden 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och riktar anmärkning mot 
socialnämndens samtliga ledamöter för bristande ledning och 
styrning av verksamhet och ekonomi samt bristfällig intern 
kontroll. Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 juni 
revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
Enligt 5 kap. 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige, om 
revisorerna i revisionsberättelsen riktar anmärkning mot en 
nämnd eller enskilda förtroendevalda, besluta om också 
fullmäktige ska rikta anmärkningen.  
 
JÄV 
 
Margareta Gladh (M), Solveig Haugen (S) och Christer Nordqvist 
(S) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Hedin (S), biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar 
att fullmäktige beslutar att rikta anmärkning mot socialnämnden, 
med samma motivering som revisorerna lämnat i 
revisionsberättelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 100, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot socialnämndens 

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

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 101 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig.  
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att kommunstyrelsen samt 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 juni 
revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Lars Bygdén (-), Anders Häggkvist (C), Stig Holm (C), Anita 
Thuresson (M), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Gottfrid Jonsson 
(S), Maj-Lis Larsson (S), Göran Påhlson (S), Leif Nilsson (S), 
Ingegärd Fjällgärde (SD), Bo Danielsson (V), och Helena Larsson 
(V), deltar inte i ärendets handläggning  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
kommunstyrelsen samt dess ledamöter ansvarsfrihet i enlighet 
med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 102 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för nämnden för bildning, fritid och 
kultur 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig.  
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att nämnden för bildning, 
fritid och kultur samt dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. Kommunfullmäktiges presidium beredde 
den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Gunnar Hedin (C), Annika Myhr (C), Anneli Fundin (C), Pontus 
Nissblad (M), Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Leif Nilsson (S) 
deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
nämnden för bildning, fritid och kultur samt dess ledamöter 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Nämnden för bildning, fritid och kultur samt dess ledamöter 

beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 103 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för socialnämnden 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att socialnämnden och dess 
ledamöter, trots allvarlig anmärkning, beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. Kommunfullmäktiges presidium beredde 
den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Margareta Gladh (M), Solveig Haugen (S) och Christer Nordqvist 
(S) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
socialnämnden samt dess ledamöter ansvarsfrihet i enlighet med 
revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Socialnämnden samt dess ledamöter beviljas i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 104 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att miljö- och byggnämnden 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 juni 
revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Mikael Jonasson (C) och Conny Persson (S) deltar inte i ärendets 
handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
miljö- och byggnämnden samt dess ledamöter ansvarsfrihet i 
enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden samt dess ledamöter beviljas i 

enlighet med revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 105 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för valnämnden 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att valnämnden och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 juni 
revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
valnämnden samt dess ledamöter ansvarsfrihet i enlighet med 
revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Valnämnden samt dess ledamöter beviljas i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 106 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mellan 
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att den gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och 
länets kommuner samt dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017 Kommunfullmäktiges presidium beredde 
den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner samt dess ledamöter 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 106, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning 

och distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner samt dess ledamöter beviljas 
i enlighet med revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 107 
 
Revisionsberättelse 2017, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för nämnden för upphandlingssamverkan 
mellan länets kommuner 
Dnr Ks 2018/334 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskar enligt kommunallagen och god 
revisionssed kommunens verksamheter i styrelser, nämnder och, 
genom lekmannarevisorer, i kommunens företag och prövar om 
de bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande samt 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Revisorerna 
granskar också om kommunens räkenskaper är rättvisande och 
om nämndernas kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna har upprättat revisionsberättelse över 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att nämnden för 
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 juni 
revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar 
nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 
samt dess ledamöter ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets 

kommuner samt dess ledamöter beviljas i enlighet med 
revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 108 
 
Revisionsberättelse 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/165 
 
ÄRENDE 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets 
verksamhet under verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att 
respektive fullmäktige för de i förbundet ingående kommunerna 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
JÄV 
 
Pontus Nissblad (M) och Sune Halvarsson (S) deltar inte i 
ärendets handläggning. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Direktionen för Jämtlands läns räddningstjänstsförbund och 

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 - Direktionen för Jämtlands läns räddningstjänstsförbund och 

dess ledamöter beviljas i enlighet med revisorernas tillstyrkan 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 109 
 
Revisionsberättelse 2017, Samordningsförbundet Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/190 
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets 
verksamhet under verksamhetsåret 2017 och bedömer 
sammantaget att styrelsen i förbundet har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
JÄV 
 
Margareta Gladh (M) och Jonny Springe (S) deltar inte i ärendets 
handläggning. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 110 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 
juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Thomas Johansson-Nordqvist (-) Lars Bygdén (-), Anders 
Häggkvist (C), Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anita Thuresson 
(M), Göran Påhlson (S), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Maj-Lis 
Larsson (S), Leif Nilsson (S), Ingegärd Fjällgärde (SD), Bo 
Danielsson (V), Helena Larsson (V) och Sune Åkerlund (VH) 
deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S), biträdd av Gunilla Zetterström-
Bäcke (S), yrkar att kommunstyrelsen 2015 beviljas ansvarsfrihet 
i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Annika Myhr (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), Mikael 
Jonasson, Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M), Pontus 
Nissblad (M) och Björn Groth (M) deltar inte i beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 110 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunstyrelsen 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 111 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att samhällsbyggnadsnämnden och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium beredde 
den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Lars Bygdén (-) och Sune Halvarsson (S) deltar inte i ärendets 
handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunstyrelsen 2015 
beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Annika Myhr (C), Gunnar 
Hedin (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), Mikael Jonasson 
(C), Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M), Anita Thuresson 
(M), Pontus Nissblad (M) och Mikael Jonasson deltar inte i 
beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 111, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Samhällsbyggnadsnämnden 2015 beviljas ansvarsfrihet i 

enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 112 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för nämnden för bildning, fritid och kultur 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att nämnden för bildning, fritid och kultur samt dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium 
beredde den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens 
sammanträde. 
 
JÄV 
 
Annika Myhr (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Pontus 
Nissblad (M), Leif Nilsson (S) och Helena Larsson (V) deltar inte i 
ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att nämnden för bildning, fritid 
och kultur 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 
tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Lars Bygdén (-), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Sandra 
Sime (C), Mikael Jonasson (C), Kerstin Nystedt (M), Margareta 
Gladh (M), Anita Thuresson (M) och Björn Groth (M) deltar inte i 
beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 112, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Nämnden för bildning, fritid och kultur 2015 beviljas 

ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 113 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för socialnämnden 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att socialnämnden och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 
juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Margareta Gladh (M), Göran Påhlson (S) och Christer Nordqvist 
(S) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att socialnämnden 2015 
beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Lars Bygdén (-), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Annika 
Myhr (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), 
Mikael Jonasson (C), Kerstin Nystedt (M), Anita Thuresson (M), 
Pontus Nissblad (M) och Björn Groth (M) deltar inte i beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 113, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Socialnämnden 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 114 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att miljö- och byggnämnden samt dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium beredde 
den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Mikael Jonasson (C) och Conny Persson (S) deltar inte i ärendets 
handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att miljö- och byggnämnden 
2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Lars Bygdén (-), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Annika 
Myhr (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), 
Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M). Anita Thuresson (M), 
Pontus Nissblad (M) och Björn Groth (M) deltar inte i beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 114, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet 

med revisorernas tillstyrkan. 
 
____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-06-18 44 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 115 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för valnämnden 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att valnämnden och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 
juni revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att miljö- och byggnämnden 
2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Lars Bygdén (-), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Annika 
Myhr (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), 
Mikael Jonasson (C), Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M). 
Anita Thuresson (M), Pontus Nissblad (M) och Björn Groth (M) 
deltar inte i beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet 

med revisorernas tillstyrkan. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 116 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att den gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mellan 
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner samt dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktiges presidium 
beredde den 15 juni revisionsberättelsen inför dagens 
sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att den gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland Härjedalen och 
länets kommuner 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med 
revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Lars Bygdén (-), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Annika 
Myhr (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), 
Mikael Jonasson (C), Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M). 
Anita Thuresson (M), Pontus Nissblad (M) och Björn Groth (M) 
deltar inte i beslutet.  
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 116, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning 

och distribution av sjukvårdsprodukter mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner 2015 beviljas ansvarsfrihet i 
enlighet med revisorernas tillstyrkan. 

 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 117 
 
Revisionsberättelse 2015, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för nämnden för upphandlingssamverkan 
mellan länets kommuner 
Dnr Ks 2015/275 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016, i vilket revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2015 behandlades. Beslutet innebar att 
kommunstyrelsen och socialnämnden nekades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret, medan övriga nämnder beviljades 
ansvarsfrihet. Eftersom kammarrättens dom innebär att inga 
korrekta beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 har 
fattats, måste kommunfullmäktige behandla revisionsberättelsen 
på nytt. 
 
I revisionsberättelsen över verksamhetsåret 2015 tillstyrker 
revisorerna att nämnden för upphandlingssamverkan mellan 
länets kommuner och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunfullmäktiges presidium beredde den 15 juni 
revisionsberättelsen inför dagens sammanträde. 
 
JÄV 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att nämnden för 
upphandlingssamverkan mellan länets kommuner 2015 beviljas 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Lars Bygdén (-), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Annika 
Myhr (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Sandra Sime (C), 
Mikael Jonasson (C), Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M). 
Anita Thuresson (M), Pontus Nissblad (M) och Björn Groth (M) 
deltar inte i beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 117, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Nämnden för upphandlingssamverkan mellan länets 

kommuner 2015 beviljas ansvarsfrihet i enlighet med 
revisorernas tillstyrkan. 

 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 118 
 
Rättelse av verkställighet, kommunfullmäktiges 
beslut § 122/2016 
Dnr Ks 2018/310 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 122/2016. Kommunallagen slår fast att då ett beslut 
efter laglighetsprövning har upphävts ska det organ som har fattat 
beslutet utan oskäligt dröjsmål meddela beslut om rättelse av den 
verkställighet som vidtagits till följd av beslutet. 
 
Efter beslut om vägrad ansvarsfrihet kan fullmäktige besluta att 
väcka talan om skadestånd, något sådant beslut har inte fattats 
av fullmäktige. Fullmäktige får också befria de ledamöter som har 
vägrats ansvarsfrihet från sina uppdrag, några sådana beslut har 
inte heller fattats som en följd av det beslut som kammarrätten nu 
har upphävt. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Några verkställighetsåtgärder till följd av beslutet har i formell 

mening inte vidtagits och verkställigheten kan därför inte rättas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Några verkställighetsåtgärder till följd av beslutet har i formell 

mening inte vidtagits och verkställigheten kan därför inte rättas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 119 
 
Ny politisk organisation 
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Ett arbete med att ta fram en ny politisk organisation för 
kommunen har pågått sedan 2016. Vid dagens sammanträde 
presenteras förslag till kommunstyrelsens reglemente, förslag till 
organisationsskiss över den nya organisationen, förslag till 
bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda och förslag till 
bestämmelser för partistöd. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till kommunstyrelsens reglemente antas i den form 

det har sedan kommunledningsförvaltningen genomfört de 
beslutade ändringarna i förslaget.  

 
- Föreslagen organisationsskiss antas. 
 
- Förslaget till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

antas med ändringen att bestämmelser om arvodering vid 
tjänstgöring hel respektive halv arbetsdag tas bort och ersätts 
med en bestämmelse om att grundarvode om 12,8 mPBB per 
dag betalas vid tjänstgöring.  

 
- Förslaget till bestämmelser för partistöd antas. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Göran Påhlson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tillägget att under § 8 i reglementet ska stå att kommunstyrelsen 
ska anställa förvaltningschefer. 
 
Anders Häggkvist (C) biträdd av Gunnar Hedin (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 119, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för bifall till Zetterström-Bäckes tillägg, nej-röst för avslag till 
tillägget. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 17 
nej-röster bifaller Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Förslaget till kommunstyrelsens reglemente antas med tillägget 

att under § 8 ska framgå att kommunstyrelsen anställer 
förvaltningschefer. 

 
- Föreslagen organisationsskiss antas. 
 
- Förslaget till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

antas med ändringen att bestämmelser om arvodering vid 
tjänstgöring hel respektive halv arbetsdag tas bort och ersätts 
med en bestämmelse om att grundarvode om 12,8 mPBB per 
dag betalas vid tjänstgöring.  

 
- Förslaget till bestämmelser för partistöd antas. 
 
RESERVATION 
 
Lars Bygdén (-),Thomas Johansson-Nordqvist (-), Stig Holm (C), 
Mikael Jonasson (C), Annika Myhr (C), Anneli Fundin (C), Anders 
Häggkvist (C), Gunnar Hedin (C), Sandra Sime (C), Olle Larsson 
(LPH), Jonas Lövnord (LPH), Per-Anders Tapper (LPH), Kerstin 
Nystedt (M), Margareta Gladh (M), Björn Groth (M), Anita 
Thuresson (M), Pontus Nissblad (M). 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 120 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden) 
Dnr Ks 2018/83 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 
november 2017, Kf § 217/2017, att för tillfället inte ansluta sig till 
den gemensamma nämnden för samverkan drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden)  
 
Förutsättningarna har sedan tiden för beslutet förändrats. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda 
kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. 

 
- Anslutningen gäller från och med den 1 juli 2018  
 
- Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner antas. 

 
- Härjedalens kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 

kostnader fastställs till 101 600 kronor för 2018, finansiering ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. För 2019 
fastställs bidraget i budgeten för det året. 

 
- En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner för perioden 1 juli till och med 31 december 
2018. 

 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med ändringen att den sista beslutspunkten stryks för att 
istället behandlas som ett separat valärende. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 120, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda 
kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. 

 
- Anslutningen gäller från och med den 1 juli 2018  
 
- Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner antas. 

 
- Härjedalens kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 

kostnader fastställs till 101 600 kronor för 2018, finansiering ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. För 2019 
fastställs bidraget i budgeten för det året. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 121 
 
Med Bergs kommun gemensam miljö- och byggnämnd 
Dnr Ks 2018/265 
 
ÄRENDE 
 
Den 27 november 2017, Kf § 216/2017, tog kommunfullmäktige 
beslut att tillsammans med Bergs kommun bilda en gemensam 
miljö- och byggnämnd från den 1 januari 2019. 
 
För att kunna implementera fullmäktiges beslut krävs ytterligare 
beslut i fullmäktige om reglemente och samverkansavtal. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Bifogat avtal och reglemente antas med följande tillägg: 

 
Av reglementet ska framgå att nämnden fullgör fysisk planering 
såsom upprättande av översiktsplaner och detaljplaner. 
 
Den gemensamma nämnden är anställningsmyndighet för 
personalen vid förvaltningen. 
 
Samverkansavtalet ska kompletteras med att den 
gemensamma nämnden ska besluta var nämndens 
verksamheter ska vara lokaliserade. 
 
Alla hänvisningar i avtalet till "avdelning" ersätts med 
"förvaltning". 

 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att de av kommunlednings-
förvaltningen framtagna förslagen till reglemente och 
samverkansavtal antas utan ändringar, att gälla från den 1 januari 
2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Häggkvists 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Häggkvists yrkande. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 121, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Bifogat reglemente och samverkansavtal antas. 
 
- Reglementet träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 122 
 
Med Bergs kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/266 
 
ÄRENDE 
 
Bergs och Härjedalens kommuner beslutade den 27 november 
2017, Kf § 216/2017, att bilda gemensamt bolag för VA- och 
renhållningsverksamhet. 
 
Vid dagens sammanträde presenteras förslag till 
samverkansavtal, bolagsordning, aktieägaravtal. Eftersom 
bolaget inte ännu är bildat saknas bolagsnamn och 
organisationsnummer i dokumenten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Samverkansavtal för det gemensamma VA- och 

renhållningsbolaget godkänns. 
 
- Bolagsordning och aktieägaravtal för det gemensamma VA- 

och renhållningsbolaget godkänns. 
 
- Aktiekapital om en miljon kronor anvisas och finansieras med 

eget kapital. 
 
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i 

uppdrag att underteckna avtalen när organisationsnummer 
utfärdats. 

 
- Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om slutgiltigt namn 

för bolaget. 
 
- Kommunfullmäktige utser ett ombud med ersättare till bolaget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med ändringen att den sista beslutspunkten stryks för att 
istället behandlas som ett separat valärende. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 122, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Samverkansavtal för det gemensamma VA- och 

renhållningsbolaget godkänns. 
 
- Bolagsordning och aktieägaravtal för det gemensamma VA- 

och renhållningsbolaget godkänns. 
 
- Aktiekapital om en miljon kronor anvisas och finansieras med 

eget kapital. 
 
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i 

uppdrag att underteckna avtalen när organisationsnummer 
utfärdats. 

 
- Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om slutgiltigt namn 

för bolaget. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 123 
 
Bostadsförsörjningsplan 2018 
Dnr Ks 2018/193 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har länge saknat riktlinjer för bostads-
försörjningen. Ett förslag har nu arbetats fram i samband med 
framtagande av en ny kommunövergripande översiktsplan. 
Förslaget har varit utskickat på remiss. Större delen av inkomna 
synpunkter har inarbetats i förslaget. Några av Länsstyrelsen 
avgivna synpunkter, som framgår av samrådredogörelsen, kan 
beaktas inför kommande aktualisering av riktlinjerna. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning för Härjedalens kommun 

fastställs. 
 
- Riktlinjerna gäller för åren 2018-2019. 
 
YRKANDE 
 
Lars Bygdén (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tillägget att länsstyrelsens synpunkter ska beaktas i kommande 
aktualiseringar av riktlinjerna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Bygdéns tilläggsyrkande och finner att 
det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 123, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning för Härjedalens kommun 

fastställs. 
 
- Riktlinjerna gäller för åren 2018-2019. 
 
- Länsstyrelsens synpunkter ska beaktas i kommande 

aktualiseringar av riktlinjerna. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 124 
 
Biblioteksplan, förlängd giltighetstid 
Dnr Ks 2018/174 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 17 § bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteksplaner 
antas av kommuner och landsting för deras verksamheter på 
biblioteksområdet. Biblioteksplan för Härjedalens kommun för 
perioden 2014–2018 har fastställts av kommunfullmäktige, 
Kf § 132/2014. 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut om organisationsstruktur, 
Ks § 95/2016,läggs ansvaret för biblioteken på tillväx-
tavdelningen. Ny chef för tillväxtavdelningen tillträder under 2018. 
Den regionala biblioteksplanen som ligger som grund för den 
kommunala planen kommer att antas under hösten 2018. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Biblioteksplanen för Härjedalens kommun 2014–2018 förlängs 

att gälla till och med 2019-12-31. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Biblioteksplanen för Härjedalens kommun 2014–2018 förlängs 

att gälla till och med 2019-12-31. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 125 
 
Kultur- och fritidsplan, förlängd giltighetstid 
Dnr Ks 2018/173 
 
ÄRENDE 
 
Kultur- och fritidsplan för Härjedalens kommun för perioden 
2015–2018 har fastställts av kommunfullmäktige, Kf § 236/2014. 
Planen ska revideras under varje mandatperiod. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kultur- och fritidsplanen för Härjedalens kommun 2015–2018 

förlängs att gälla till och med 2019-12-31. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kultur- och fritidsplanen för Härjedalens kommun 2015–2018 

förlängs att gälla till och med 2019-12-31. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 126 
 
Folkhälsoplan 2018–2020 
Dnr Ks 2018/74 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har under en längre tid stått utan en aktuell 
folkhälsoplan. Ett förslag till plan, som följer den regionala 
folkhälsopolicyn och som utgår från det som görs i det för länet 
regionala folkhälsonätverket "Folkhälso-Z", har tagits fram.  
 
Kommunledningsutskottet beslutade den 21 februari att remittera 
planen till trygghets- och folkhälsorådet. Rådet har ingenting att 
erinra mot förslaget till folkhälsoplan, utan tillstyrker att planen 
antas. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Folkhälsoplan 2018–2020 antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Folkhälsoplan 2018–2020 antas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 127 
 
Renhållningsföreskrifter, revidering 
Dnr Ks 2018/239 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12 att ställa ut förslaget till 
nya renhållningsföreskrifter till granskning. Innan förslaget har 
varit utställt till granskning under föreskriven tid kan det inte 
anses berett i den omfattning som behövs för att 
kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att ärendet återremitteras tills 
dess det är berett i den omfattning som behövs för att fullmäktige 
ska kunna besluta om renhållningsföreskrifter. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet återremitteras tills dess det är berett i den omfattning 

som behövs för att fullmäktige ska kunna besluta om 
renhållningsföreskrifter. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 128 
 
Ändring av avgiftssystem inom vård och omsorg 
Dnr Ks 2018/245 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun tillämpar idag avgiftstaxa enligt tre nivåer, 
baserat på hur mycket tid till insatser som den individuella 
brukaren har beviljats. Allt fler kommuner har nu, som en följd av 
den tekniska utvecklingen, gått över till att debitera utifrån hur 
mycket tid som går åt till utförandet av insatserna. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Hemvårdsavgift debiteras fortsatt utifrån beviljad tid, men 

ändras till fem nivåer enligt bifogad tabell, med verkställighet 
under 2018. 

 
- Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en ny modell för 

debitering utifrån utförd tid per timme med verkställighet under 
2019. 

 
YRKANDE 
 
Christer Nordqvist (S) yrkar att avgifter inom hemtjänsten baseras 
på utförd tid och att socialnämnden får i uppdrag att arbeta fram 
ny modell för avgiftsdebitering med verkställighet 2019. 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Nordqvists 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Nordqvists 
yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för bifall till Nordqvists yrkande, Nej-röst för bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 128, fortsättning 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 17 
nej-röster bifaller Nordqvists yrkande 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid.  
 
- Socialnämnden får i uppdrag att arbeta fram ny modell för 

avgiftsdebitering med verkställighet 2019. 
 
RESERVATION 
 
Lars Bygdén (-), Thomas Johansson-Nordqvist (-), Anders 
Häggkvist (C), Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Annika Myhr 
(C), Sandra Sime (C), Mikael Jonasson (C), Stig Holm (C), Olle 
Larsson (LPH), Per-Anders Tapper (LPH), Jonas Lövnord (LPH), 
Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M), Pontus Nissblad (M), 
Björn Groth (M) och Anita Thuresson (M). 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 129 
 
Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands 
räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/327 
 
ÄRENDE 
 
l dagsläget ingår samtliga länets kommuner, utom Åre, i 
Jämtlands läns räddningstjänstförbund. När förbundet bildades 
fördes en diskussion avseende kostnadsfördelning mellan de 
olika kommunerna. Beslutet då blev att de ingående kommunerna 
bidrog med samma budget som de då hade avsatt för sin egen 
verksamhet, innan förbundets bildande. Detta har sedan styrt den 
ägarandel respektive kommun har i förbundet, som 
kostnadsfördelningen i sin tur idag utgår ifrån. 
 
Under en lång period har en diskussion förts angående en 
revidering av denna kostnadsfördelningsmodell. Utifrån dessa 
diskussioner har styrgruppen fått ett uppdrag att titta på en ny 
fördelningsmodell. Det framtagna förslaget har följande inriktning: 
Respektive kommun betalar för sin egen verksamhet i kommunen 
förutom overheadkostnader (ledning, utbildning etcetera). 
Overheadkostnader fördelas ut med delningstal utifrån 
befolkning. I korthet innebär förslaget att Östersunds kommuns 
bidrag till förbundet ökar med cirka 5 miljoner kronor medan 
Härjedalen får en minskad kostnad på cirka 2 miljoner kronor. 
 
När förslaget presenterats i såväl i styrgrupp som i ägarsamråd, 
har Östersunds kommun anfört att de inte kan acceptera den 
föreslagna modellen. Östersund har anmält att man endast är 
redo att tillskjuta 2 miljoner kronor extra. Förslaget har diskuterats 
vid flera möten i såväl styrgrupp som ägarsamråd, senast vid 
ägarsamråd den 31 maj 2018. Där konstaterades att någon 
enighet inte går att nå. På mötet framlades förslag att respektive 
kommun i sitt kommunfullmäktige beslutar om vald inriktning. 
Kommunerna Härjedalen, Berg, Bräcke, Krokom, Strömsund och 
Ragunda har enats om ett förslag till beslut i respektive 
kommunfullmäktigeförsamling. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 129, fortsättning 
 
FÖRSLAG  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Det förslag avseende kostnadsfördelning som tagits fram av 

styrgruppen ska vara gällande alternativ. Dock kan en 
införandetid förhandlas fram vid kommande ägarsamråd. 

 
- Kommunstyrelsens ordförande som ägarsamrådsrepresentant 

får i uppdrag att vid nästkommande ägarsamråd företräda 
denna inriktning. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Det förslag avseende kostnadsfördelning som tagits fram av 

styrgruppen ska vara gällande alternativ. Dock kan en 
införandetid förhandlas fram vid kommande ägarsamråd. 

 
- Kommunstyrelsens ordförande som ägarsamrådsrepresentant 

får i uppdrag att vid nästkommande ägarsamråd företräda 
denna inriktning. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 130 
 
Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/195 
 
ÄRENDE 
 
Kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov, bland 
annat i Funäsdalsområdet. Va-anläggningar, bostäder, ny 
hälsocentral och nytt äldreboende är exempel på kommande 
investeringar. 
 
Europeiska lnvesteringsbanken (EIB) söker stora 
investeringsobjekt, bland annat där offentliga och privata aktörer 
samverkar. Det finns i ett första steg en möjlighet att ansöka om 
bidrag till att genomföra en förstudie med 90 % bidrag från EIB. 
En ansökan om bidrag till en förstudie ska göras av ett 
gemensamt ägt bolag där den offentliga sektorn står för 
majoriteten av ägandet. 
 
Funäsdalens Berg och Hotell har planer på att exploatera ett 
område i Funäsdalen som beräknas innebära 5 000–10 000 nya 
bäddar. Kommunkoncernens och Funäsdalens Berg och Hotells 
kommande investeringar utgör tillsammans grunden för en 
ansökan om en förstudie hos EIB, förutsatt att den sker i ett 
gemensamt bolag. Bolagets syfte är att ta fram en ansökan och 
om ansökan beviljas genomföra förstudien. Efter förstudien avgör 
ägarna om bolaget ska avvecklas eller hur den fortsatta 
verksamheten ska hanteras. Arbetet med att ta fram ansökan 
finansieras av var och en av de ingående aktörerna. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 130, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Härjedalens kommun bildar tillsammans med Härjegårdar AB 

och Funäsdalen Berg och Hotell ett bolag med aktiekapital om 
50 000 kronor, kommunkoncernen ska äga 60 % av bolaget. 

 
- Kommunens del i aktiekapitalet finansieras med eget kapital. 
 
- Bolagsordning, aktieägaravtal och samverkansavtal fastställs. 
 
- Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om slutligt namn på 

bolaget. 
 
- Utse tre ledamöter till bolagets styrelse.  
 
- Utse ett ombud med ersättare till bolaget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S), biträdd av Gottfrid Jonsson (S), 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring att de två 
sista beslutspunkterna stryks för att i stället låta behandla valen 
som separata ärenden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Härjedalens kommun bildar tillsammans med Härjegårdar AB 

och Funäsdalen Berg och Hotell ett bolag med aktiekapital om 
50 000 kronor, kommunkoncernen ska äga 60 % av bolaget. 

 
- Kommunens del i aktiekapitalet finansieras med eget kapital. 
 
- Bolagsordning, aktieägaravtal och samverkansavtal fastställs. 
 
- Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om slutligt namn på 

bolaget. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 131 
 
Ändring av kommunfullmäktiges beslut, Kf § 91/2017, att bifalla 
medborgarförslag om sophämtning på Haraldsåsen 
Dnr Ks 2018 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige biföll den 12 juni 2017, Kf § 91/2017, ett 
medborgarförslag om att ändra beslut om sophantering på 
Haraldsåsen. Eftersom kommunfullmäktiges beslut gäller ett 
särskilt område inom kommunen och inte avsåg en generell 
ändring av renhållningsföreskrifterna, är beslutet att betrakta som 
myndighetsutövning. 
 
Enligt 12 kap. 2 § regeringsformen får kommunfullmäktige inte i 
ett särskilt fall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 
mot enskild. 
 
JÄV 
 
Conny Persson (S) deltar inte i ärendets handläggning 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktiges beslut§ 91/2017 upphävs. 
 
- Medborgarförslag om att ändra beslut om sophantering på 

Haraldsåsen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Lars Bygdén (-), biträdd av Olle Larsson (LPH) och Anders 
Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Göran Påhlson (S) 
yrkar att ärendet återremitteras för att invänta Länsstyrelsens 
avgörande i målet överklagan av miljö- och byggnämndens beslut 
den 14 december 2018, Mbn § 219/2017. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 131, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Zetterström-
Bäckes yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Zetterström-Bäckes yrkande om återremiss, 
nej-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 17 ja-röster mot 17 
nej-röster och 3 som avstår beslutar att återremittera ärendet 
enligt Zetterström-Bäckes yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att invänta Länsstyrelsens 

avgörande i målet överklagan av miljö- och byggnämndens 
beslut den 14 december 2018, Mbn § 219/2017. 

 
RESERVATION 
 
Lars Bygdén (-), Thomas Johansson-Nordqvist (-), Gunnar Hedin 
(C), Anders Häggkvist (C), Anneli Fundin (C), Annika Myhr (C), 
Sandra Sime (C), Mikael Jonasson (C), Stig Holm (C), Olle 
Larsson (LPH), Per-Anders Tapper (LPH), Jonas Lövnord (LPH); 
Kerstin Nystedt (M), Margareta Gladh (M), Björn Groth (M), Anita 
Thuresson (M), Pontus Nissblad (M) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 132 
 
Utökad borgen för lån till Härjegårdar Fastighets AB 
Dnr Ks 2018/297 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har tidigare enligt fullmäktiges beslut 2014-10-08 
tecknat borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för de lån 
som Härjegårdar Fastighets AB tagit upp.  
 
För närvarande uppgår kommunens borgensengagemang för 
bolaget till 387,1 miljoner kronor jämte ränta och kostnader, 
nuvarande högsta tillåtna lånebelopp uppgår till 405 miljoner 
kronor. 
 
Bolaget planerar nu för investeringar i till exempel LSS-boende, 
hälsocentral samt en ombyggnation av gamla förskolan, båda i 
Funäsdalen. I Sveg pågår uppförandet av ett elevboende. 
Investeringarna innebär ett ökat behov av upplåning och därmed 
en utökad borgen från kommunen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Härjegårdar Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 550 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
- Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 132, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Såsom för egen skuld ingå borgen för Härjegårdar Fastighets 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
550 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
- Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 133 
 
Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-01 
Dnr Ks 2018/254 
 
ÄRENDE 
 
Enligt nu gällande sammanträdesplan ska kommunfullmäktige 
sammanträda den 1 oktober under innevarande år. Eftersom det 
efter valet nyvalda fullmäktige tillträder sina uppdrag den 15 
oktober vore det rimligt att fullmäktiges för hösten första 
sammanträde senarelades. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 
- Kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober flyttas till 

den 15 oktober. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktiges 
sammanträde den 1 oktober flyttas till den 22 oktober. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober flyttas till 

den 22 oktober. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 134 
 
Publicering av protokoll på den kommunala anslagstavlan 
Dnr Ks 2018/314 
 
ÄRENDE 
 
Sedan en ny kommunallag trädde i kraft den första januari 2018, 
finns en möjlighet att publicera sammanträdesprotokoll på 
kommunens officiella anslagstavla, under förutsättning att 
kommunen har beslutat om det. Det finns också möjlighet att 
publicera tillkännagivanden om sammanträden utöver 
fullmäktiges. I lagens förarbeten anges att anslagstavlan är den 
naturliga platsen för både protokoll och tillkännagivanden som 
kommunen vill delge sina medlemmar, och att dessas därför bör 
publiceras där. 
 
Krav från europeiska unionen på tillgänglighet och läsbarhet i 
digitala dokument, kombinerat med viss risk för att 
namnteckningar kopieras och används till urkundsförfalskningar 
talar emot att protokoll publiceras som scannade kopior av 
originaldokumentet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Protokoll över sammanträden i kommunfullmäktige, i 

kommunstyrelse, i övriga nämnder inklusive gemensamma 
nämnder, samt i utskott ska publiceras på kommunens 
anslagstavla. 

 
- Tillkännagivanden, med föredragningslista om styrelsens och 

övriga nämnders (inklusive gemensamma nämnders) samt 
utskottens sammanträden ska publiceras på kommunens 
anslagstavla. 

 
- Publicering får ske endast i den mån det inte strider mot lag 

eller annan författning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 134, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Protokoll över sammanträden i kommunfullmäktige, i 

kommunstyrelse, i övriga nämnder inklusive gemensamma 
nämnder, samt i utskott ska publiceras på kommunens 
anslagstavla. 

 
- Tillkännagivanden, med föredragningslista. om styrelsens och 

övriga nämnders (inklusive gemensamma nämnders) samt 
utskottens sammanträden ska publiceras på kommunens 
anslagstavla. 

 
- Publicering får ske endast i den mån det inte strider mot lag 

eller annan författning. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-06-18 77 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 135 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2018 
Dnr Sn 2018/116 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, SoL) 
respektive Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(SFS 1993:387, LSS) kvartalsvis till fullmäktige lämna en 
statistikrapport som redogör för antalet gynnande beslut enligt 
dessa lagar som inte har verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten 
har avbrutits och inte återupptagits inom 3 månader. 
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte 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 ett 2018. 
 
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 § 136 
 
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 
Dnr Ks 2018/246 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda.  
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-06-18 79 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 137 
 
Redovisning medborgarförslag som 
överlämnats till nämnd för beslut 
Dnr Ks 2018/248 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år lämna en rapport över respektive de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda, samt över 
verkställigheten av bifallna medborgarförslag. För de 
medborgarförslag som har överlämnats till nämnder för beslut, 
redovisas dessa uppgifter i en och samma rapport.  
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 § 138 
 
Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 
Dnr Ks 2018/250 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 § 139 
 
Redovisning ej färdigberedda motioner 
Dnr Ks 2018/247 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 § 140 
 
Redovisning verkställighet bifallna motioner 
Dnr Ks 2018/249 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 § 141 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden, 
Daniel Bergström (V) 
Dnr Ks 2018/259 
 
ÄRENDE 
 
Daniel Bergström (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljö- 
och byggnämnden. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige befriar 
Bergström från uppdraget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Daniel Bergström (V) befrias från uppdraget som ersättare i 

miljö- och byggnämnden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 142 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämnden, 
Alf Larsson (S) 
Dnr Ks 2018/358 
 
ÄRENDE 
 
Alf Larsson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
socialnämnden. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Gunilla Hedin (S) yrkar att kommunfullmäktige befriar 
Larsson från uppdraget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Alf Larsson (S) befrias från uppdraget som ledamot i 

socialnämnden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 143 
 
Val av ersättare i miljö- och byggnämnden, efter 
Daniel Bergström (V) 
Dnr Ks 2018/329 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare i miljö- och 
byggnämnden, efter Daniel Bergström (V), som vid dagens 
sammanträde har avsagt sig, och av fullmäktige befriats från, 
uppdraget. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Bo Danielsson (V) väljs till ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Bo Danielsson (V) väljs till ersättare i miljö- och byggnämnden. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-06-18 86 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 144 
 
Val av ledamot och ersättare till den gemensamma 
nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden)   
Dnr Ks 2018/299 
 
ÄRENDE 
 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska ansluta 
sig till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden), måste 
fullmäktige också välja en ledamot och en ersättare till nämnden. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Pontus Nissblad (M) väljs till ledamot i den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden). 

 
- Björn Groth (M) väljs till ersättare i den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden). 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Pontus Nissblad (M) väljs till ledamot i den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden). 

 
- Björn Groth (M) väljs till ersättare i den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden). 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 145 
 
Val av lekmannarevisor och ersättare till Härjegårdar 
Fastighets AB 
Dnr Ks 2018/300 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor med ersättare 
till Härjegårdar fastighets AB. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige. 
 
- Henry Johansson (S) väljs till lekmannarevisor i Härjegårdar 

fastighets AB. 
 
- Tage Fjellner (C) väljs till ersättare för lekmannarevisorns i 

Härjegårdar fastighets AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Henry Johansson (S) väljs till lekmannarevisor i Härjegårdar 

fastighets AB. 
 
- Tage Fjellner (C) väljs till ersättare för lekmannarevisorn i 

Härjegårdar fastighets AB. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 146 
 
Val av ledamöter och ersättare till styrelse i med Bergs 
kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/311 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
anta aktieägaravtal för det med Bergs kommun gemensamma 
VA- och renhållningsbolaget. 
 
Av aktieägaravtalet framgår att kommunfullmäktige i Härjedalens 
kommun ska välja tre ledamöter och tre ersättare till VA- och 
renhållningsbolagets styrelse. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Magnus Karlsson (S), Stig Holm (C) och Thomas Wiklund (M) 

väljs till ledamöter i VA- och renhållningsbolagets styrelse. 
 
- Pernilla Heijdenbäck-Persson (S), Örjan Eriksson (C) och 

Johan Fredholm (M) väljs till ersättare i VA- och 
renhållningsbolagets styrelse. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Magnus Karlsson (S), Stig Holm (C) och Thomas Wiklund (M) 

väljs till ledamöter i VA- och renhållningsbolagets styrelse. 
 
- Pernilla Heijdenbäck-Persson (S), Örjan Eriksson (C) och 

Johan Fredholm (M) väljs till ersättare i VA- och 
renhållningsbolagets styrelse. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 147 
 
Val av ordförande i styrelsen för med Bergs kommun 
gemensamt VA- och renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/312 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
anta aktieägaravtal för det med Bergs kommun gemensamma 
VA- och renhållningsbolaget. 
 
Av aktieägaravtalet framgår att kommunfullmäktige i Härjedalens 
kommun ska välja styrelsens ordförande. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Stig Holm (C) väljs till styrelseordförande i VA- och 

renhållningsbolagets styrelse. 
 
YRKANDE 
 
Göran Påhlson (S) yrkar att Magnus Karlsson (S) väljs till 
ordförande i VA- och renhållningsbolagets styrelse. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande meddelar att valet kommer förrättas genom sluten 
omröstning. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med röstetalen 19 
röster för Magnus Karlsson mot 18 röster för Stig Holm beslutar 
att välja Magnus Karlsson till ordförande i VA- och 
renhållningsbolagets styrelse. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Magnus Karlsson (S) väljs till ordförande i VA- och 

renhållningsbolagets styrelse. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 148 
 
Val av lekmannarevisor och ersättare till med Bergs 
kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/328 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
anta bolagsordning för det med Bergs kommun gemensamma 
VA- och renhållningsbolaget.  
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige i Härjedalens 
kommun ska välja en lekmannarevisor med ersättare till bolaget. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Lars-Olof Mattsson (M) väljs till lekmannarevisor i VA- och 

renhållningsbolaget. 
 
- Maj-Lis Eriksson-Holm (S) väljs till ersättare för 

lekmannarevisorn i VA- och renhållningsbolaget. 
 
YRKANDE 
 
Göran Påhlson (S) yrkar att Maj-Lis Eriksson-Holm (S) väljs till 
lekmannarevisor i VA- och renhållningsbolaget. 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att Lars-Olof Eliasson (KD) väljs till 
ersättare för lekmannarevisorn i VA- och renhållningsbolaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Påhlsons yrkande, därefter Häggkvists, 
och finner att de bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 148, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Maj-Lis Eriksson-Holm (S) väljs till lekmannarevisor i VA- och 

renhållningsbolaget. 
 
- Lars-Olof Eliasson (KD) väljs till ersättare för lekmannarevisorn 

i VA- och renhållningsbolaget. 
 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 149 
 
Val av ledamot i socialnämnden, efter Alf Larsson (S) 
Dnr Ks 2018/361 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot i socialnämnden efter 
Alf Larsson (S), som har avsagt sig och vid dagens sammanträde 
befriats från uppdraget. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Solveig Haugen (S) väljs till ledamot i socialnämnden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Solveig Haugen (S) väljs till ledamot i socialnämnden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 150 
 
Val av ombud till gemensamt VA- och renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/346 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
anta bolagsordning, samverkansavtal och aktieägaravtal för det 
med Bergs kommun gemensamma VA- och renhållningsbolaget.  
 
För att representera kommunens ägarintressen vid årsstämman 
måste ett ombud med ersättare utses. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Anita Thuresson (M) väljs till ägarombud till VA- och 

renhållningsbolaget. 
 
YRKANDE 
 
Göran Påhlson (S) yrkar att Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs till 
ombud. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Påhlsons yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Påhlsons yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs till ombud till VA- och 

renhållningsbolaget. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 151 
 
Val av ersättare för ombud till gemensamt VA- och 
renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/346 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
anta bolagsordning, samverkansavtal och aktieägaravtal för det 
med Bergs kommun gemensamma VA- och renhållningsbolaget.  
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde valt Gunilla 
Zetterström-Bäcke (S) som kommunens ombud till VA- och 
renhållningsbolaget, och ska också välja en ersättare. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs till ombudets i VA- och 

renhållningsbolaget ersättare. 
 
YRKANDE 
 
Leif Nilsson (S) yrkar att Gottfrid Jonsson (S) väljs till ersättare för 
ombudet i VA- och renhållningsbolaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nilssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gottfrid Jonsson (S) väljs till ersättare för ombudet i VA- och 

renhållningsbolaget. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 152 
 
Val av tre ledamöter och ersättare till styrelsen i 
bolaget för framtida exploatering i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/359 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
tillsammans med Härjegårdar Fastighet AB och Funäsdalen Berg 
och Hotell bilda ett bolag för framtida exploatering i Funäsdalen. 
Kommunfullmäktige antog också bolagsordning, samverkansavtal 
och aktieägaravtal för bolaget i fråga. Av bolagsordningen 
framgår att kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter med 
ersättare till bolagets styrelse. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Gottfrid Jonsson (S), Mats Ericsson (C) och Johan Fredholm 

(M) väljs till ledamöter i bolagets styrelse. 
 
- Pelle Johansson (S), Annika Myhr (C) och Jon Wagenius (M) 

väljs till ersättare i bolagets styrelse. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gottfrid Jonsson (S), Mats Ericsson (C) och Johan Fredholm 

(M) väljs till ledamöter i bolagets styrelse. 
 
- Pelle Johansson (S), Annika Myhr (C) och Jon Wagenius (M) 

väljs till ersättare i bolagets styrelse. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 153 
 
Val av ordförande till styrelsen i bolaget för framtida 
exploatering i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/379 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
tillsammans med Härjegårdar Fastighet AB och Funäsdalen Berg 
och Hotell bilda ett bolag för framtida exploatering i Funäsdalen. 
Kommunfullmäktige antog också bolagsordning, samverkansavtal 
och aktieägaravtal för bolaget i fråga. Kommunfullmäktige har vid 
dagens sammanträde valt ledamöter till bolagets styrelse, och 
ska också bland dessa välja en ordförande. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Gottfrid Jonsson (S) väljs 
till styrelsens ordförande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gottfrid Jonsson (S) väljs till ordförande i styrelsen för bolaget 

för framtida exploatering i Funäsdalen. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 154 
 
Val av ombud med ersättare till bolaget för 
framtida exploatering i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/360 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
tillsammans med Härjegårdar Fastighet AB och Funäsdalen Berg 
och Hotell bilda ett bolag för framtida exploatering i Funäsdalen. 
Kommunfullmäktige antog också bolagsordning, samverkansavtal 
och aktieägaravtal för bolaget i fråga.  
 
För att representera kommunens ägarintressen vid årsstämman 
måste ett ombud med ersättare utses. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Anita Thuresson (M) väljs till ägarombud till bolaget. 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs till ägarombudets till 

bolaget ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anita Thuresson (M) väljs till ägarombud till bolaget. 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs till ersättare för 

ägarombudet till bolaget. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 155 
 
Val av lekmannarevisor och ersättare till bolaget 
för framtida exploatering i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/380 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat att 
tillsammans med Härjegårdar Fastighet AB och Funäsdalen Berg 
och Hotell bilda ett bolag för framtida exploatering i Funäsdalen. 
Kommunfullmäktige antog också bolagsordning, samverkansavtal 
och aktieägaravtal för bolaget i fråga.  
 
Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige också ska 
välja en lekmannarevisor med ersättare till bolaget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke yrkar att Folke Bäck (S) väljs till 
lekmannarevisor i bolaget för framtida exploatering i Funäsdalen 
och att Tage Fjellner (C) väljs till lekmannarevisorns ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Folke Bäck (S) väljs till lekmannarevisor i bolaget för framtida 

exploatering i Funäsdalen. 
 
- Tage Fjellner (C) väljs till ersättare för lekmannarevisorn i 

bolaget för framtida exploatering i Hede. 
 
_____ 
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