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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 

   
217 Medborgarförslag om spåravgift på skidstadion i Sveg 

218 Motion om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling 

219 Motion om ledsagning och avlösning 

220 Taxor, Räddningstjänsten Jämtland 

221 Avsägelse av uppdrag, Matz Bylund (KD) 

222 Val av kommunfullmäktiges ordförande 2018–2022 

223 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2018–2022 

224 Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 2018–2022 

225 Val av revisorer att granska verksamheten 2019–2022 

226 Val av ordförande för revisorer att granska verksamheten 2019–2022 

227 Val av ledamöter i kommunstyrelsen 2019–2022 

228 Val av ersättare i kommunstyrelsen 2019–2022 

229 Val av ordförande i kommunstyrelsen 2019–2022 

230 Val av vice ordförande i kommunstyrelsen 2019–2022 

231 Beslut om ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsen 

232 Val av ledamöter i valnämnden 2019–2022 

233 Val av ersättare i valnämnden 2019–2022 

234 Val av ordförande i valnämnden 2019–2022 

235 Val av vice ordförande i valnämnden 2019–2022 

236 Beslut om ersättares tjänstgöring i valnämnden 

237 Val av ledamöter till gemensam miljö- och byggnämnd 2019–2022 

238 Val av ersättare till gemensam miljö- och byggnämnd 2019–2022 

239 Val av vice ordförande till gemensam miljö- och byggnämnd 2019–2022 

240 Beslut om ersättares tjänstgöring i gemensam miljö- och byggnämnd 2019–2022 
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241 Val av ledamot till gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 

242 Val av ersättare till gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner 

243 Val av ledamot till gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsmaterial 

244 Val av ersättare till gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsmaterial 

245 Val av ledamot till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

246 Val av ersättare till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

247 Val av ledamot till samordningsförbundet i Jämtlands län 

248 Val av ersättare till samordningsförbundet i Jämtlands län 

249 Val av ledamot till Region Jämtland Härjedalens samverkansråd 

250 Val av ersättare till Region Jämtland Härjedalens samverkansråd 

251 Val av ledamot till Jämtlands räddningstjänstförbund 

252 Val av ersättare till Jämtlands räddningstjänstförbund 

253 Val av överförmyndare 

254 Val av ersättare för överförmyndaren 

255 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen, tätortsförhållanden 

256 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen, jordbruks- och skogsbruksfrågor 

257 Val av ledamot i Härjegårdar Fastighets AB:s styrelse 

258 Val av ordförande i Härjegårdar Fastighets AB:s styrelse 

 _____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Matsalen Sonfjällsskolan, Hede, klockan 18.00–18.20; 18.25–21.30 
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Lars-Gunnar Nordlander (S), Billy Anklew (LPO) 
Tidpunkt 2018-12-17 klockan 09.00 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 217–221; 225–258 
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... .................................................... 
 Anders Häggkvist (C) §§ 217–221 Pernilla Heijdenbeck-Persson 

 (S) §§ 225–258 
Justerare 

..................................................... ................................................... 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) §§ 

217–221; 225–258 
Billy Anklew (LPO) §§ 217–221; 
225–258 

  
 

 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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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Matsalen Sonfjällsskolan, Hede klockan 18.20–18.25 
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Lars-Gunnar Nordlander (S), Billy Anklew (LPO) 
Tidpunkt  
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 222–224  
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... 
 Anders Häggkvist (C) §§ 222–224 
Justerare 

..................................................... ................................................... 
 Lars Gunnar Nordlander (S) §§ 

222–224 
Billy Anklew (LPO) §§ 222–224 

  
 

 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 § 217 
 
Medborgarförslag om spåravgift på skidstadion i Sveg 
Dnr Ks 2018/637 
 
ÄRENDE 
 
Jens Mehlqvist, Sveg, föreslår att kommunen beslutar att införa 
spåravgift för privatpersoner på skidstadion i Sveg. 
 
YRKANDE 
 
Ålderspresident Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ålderspresidenten prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 218 
 
Motion om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling 
Dnr Ks 2018/627 
 
ÄRENDE 
 
Christer Nordqvist (S) föreslår att Härjedalens kommun samt 
kommunens bolag i anbudsförfarandet vid offentlig upphandling alltid 
ska kräva kollektivavtal av de företag som tävlar om att vinna 
upphandlingen, samt att om det kommer till kommunens kännedom att 
ett företag som har vunnit upphandlingen bryter mot gällande 
kollektivavtal ska kommunen bryta upphandlingen. 
 
YRKANDE 
 
Ålderspresident Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_____ 
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Kf § 219 
 
Motion om ledsagning och avlösning 
Dnr Ks 2018/367 
 
ÄRENDE 
 
Anita Thuresson och Margareta Gladh, båda (M), föreslår att 
kommunen beviljar avlösning och ledsagning vid behov. 
 
Avlösning och ledsagning är två insatser som förväntas skapa bättre 
livskvalitet för brukare såväl som för deras anhöriga. Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta (Hrpf) behandlade motionen vid 
sammanträde 2018-11-01. Socialchefen upplyste då om att 
kommunen redan i dagsläget erbjuder 8 timmar avgiftsfri avlösning. 
Avlösning utöver det kan erbjudas mot avgift bestämd i taxa. Även 
ledsagning kan efter ansökan beviljas mot avgift bestämd i taxa. 
 
Hrpf har föreslagit att motionen avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att motionen bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ålderspresidenten ställer kommunstyrelsens förslag mot Larssons 
yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 219, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen avslås. 
 
RESERVATION 
 
Olle Larsson (LPO) 
Billy Anklew (LPO) 
Per-Anders Tapper (LPO) 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
Ted Länsberg (SD) 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 220 
 
Taxor, Räddningstjänsten Jämtland 
Dnr Ks 2018/492 
 
ÄRENDE 
 
Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län har beslutat att anta nya 
taxor för räddningstjänsten i länet. Enligt förbundsordningen ska beslut 
om avgifter godkännas av de i förbundet ingående kommunernas 
respektive fullmäktige. 
 
Ärendet har på grund av sin brådskande natur inte kunnat beredas 
inför dagens sammanträde. Fullmäktige har dock möjlighet att fatta 
beslut i ärenden som inte är beredda, under förutsättning att samtliga 
ledamöter är överens om beslutet. 
 
YRKANDE 
 
Ålderspresident Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner ny prislista för Jämtlands räddningstjänstförbund. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ålderspresidenten prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Kommunfullmäktige godkänner ny prislista för Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
 
_____  
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Kf § 221 
 
Avsägelse av uppdrag, Matz Bylund (KD) 
Dnr Ks 2018/621 
 
ÄRENDE 
 
Matz Bylund (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
YRKANDE 
 
Ålderspresident Anders Häggkvist (C) yrkar att fullmäktige befriar 
Bylund från sitt uppdrag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ålderspresidenten prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Matz Bylund (KD) befrias från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 
 
_____ 
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Kf § 222 
 
Val av kommunfullmäktiges ordförande 2018–2022 
Dnr Ks 2018/526 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland sig välja en ordförande för perioden 
2018–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Pernilla Heijdenbeck-Persson väljs till kommunfullmäktiges 

ordförande för perioden 2018–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ålderspresidenten prövar valberedningens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Pernilla Heijdenbeck-Persson väljs till kommunfullmäktiges 

ordförande för perioden 2018–2022. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
______  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 223 
 
Val av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2018–2022 
Dnr Ks 2018/526 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland sig välja en 1:e vice ordförande för 
perioden 2018–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Gunnar Hedin (C) väljs till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

för perioden 2018–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
- Gunnar Hedin (C) väljs till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 

för perioden 2018–2022. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____  
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Kf § 224 
 
Val av kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 2018–2022 
Dnr Ks 2018/526 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland sig välja en 2:e vice ordförande för 
perioden 2018–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Åke Remén väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för 

perioden 2018–2022. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Nils-Olof Friberg (LPO) väljs till 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ålderspresidenten meddelar att eftersom 
omröstningen avser val, ska omröstning ske med slutna valsedlar.  
 
Fullmäktiges ledamöter avger i tur och ordning sina slutna röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ålderspresidenten finner att fullmäktige, med 20 röster för Åke Remén 
mot 5 röster för Nils-Olof Friberg (LPO) och fem blanka röster, väljer 
Åke Remén till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-12-10 14 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 224, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Åke Remén väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande för 

perioden 2018–2022. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____ 
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Kf § 225 
 
Val av revisorer att granska verksamheten 2019–2022 
Dnr Ks 2018/576 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja fem revisorer att granska kommunens 
verksamhet under åren 2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Till revisorer att granska kommunens verksamhet under åren 2019–

2022 väljs: 
 

Lars-Olof Eliasson (KD) 
Peter Nilsson (M) 
Folke Bäck (S) 
Maj-Lis Eriksson-Holm (S) 
Henry Johansson (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Till revisorer att granska kommunens verksamhet under åren 2019–

2022 väljs: 
 

Lars-Olof Eliasson (KD) 
Peter Nilsson (M) 
Folke Bäck (S) 
Maj-Lis Eriksson-Holm (S) 
Henry Johansson (S) 

 
_____  
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Kf § 226 
 
Val av ordförande för revisorer att granska verksamheten 2019–2022 
Dnr Ks 2018/576 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland revisorerna utse en ordförande att, när 
det är nödvändigt, samordna revisorernas arbete. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Folke Bäck (S) väljs till revisorernas ordförande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Folke Bäck (S) väljs till revisorernas ordförande. 
 
_____  
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Kf § 227 
 
Val av ledamöter i kommunstyrelsen 2019–2022 
Dnr Ks 2018/577 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja 11 ledamöter i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2019–2022.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i kommunstyrelsen för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Margareta Mahmoud-Persson 
(KD) 
Olle Larsson (LPO) 
Johan Fredholm (M) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
Magnus Karlsson (S) 
Pelle Johansson (S) 
Åke Remén (V) 

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till valberedningens förslag med 
ändringen att Åke Remén (V) ersätts med Billy Anklew (LPO). 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom omröstningen 
gäller val ska omröstningen vara sluten. Kommunfullmäktige 
godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till 
valberedningens förslag, Nej-röst för bifall till Larssons yrkande. 
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Kf § 227, fortsättning 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att fullmäktige, med 10 röster för valberedningens 
förslag mot 5 röster för Larssons yrkande och 15 blanka röster, 
beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Proportionellt valsätt begärs. Baserat på antalet närvarande ledamöter 
måste minst tre personer stödja begäran för att valet ska genomföras 
med proportionellt valsätt. Ordförande frågar fullmäktige om valet ska 
genomföras proportionellt och konstaterar att minst tre ledamöter 
stöder begäran. 
 
Proportionellt val 
 
Ordförande frågar fullmäktige vilka ledamöter som i egenskap av 
valkontrollanter ska biträda ordförande att förrätta valet. Billy Anklew 
(LPO) och Lars-Gunnar Nordlander föreslås, och godkänns av 
fullmäktige att biträda ordförande. 
 
Biträdena kontrollerar valurnan och konstaterar att den är tom. 
 
Fullmäktiges ledamöter avger i tur och ordning efter upprop sina 
röster. 
 
Ordförande konstaterar efter uppropet att samtliga närvarande 
ledamöter har avgett sin röst. 
 
Biträdena tömmer valurnan och konstaterar att 30 röster har avgetts. 
 
Ordförande tillsammans med biträden kontrollerar rösternas giltighet 
och konstaterar att 29 röster är giltiga, en röst är ogiltig. 
 
Valsedlarna fördelar sig på följande valsedelsgrupper: ” C +M + S” har 
fått 19 röster, ”LPO + SD” har fått 5 röster, ”KD + L + V + VH” har fått 5 
röster. 
 
Samtliga valsedlar inom respektive grupp har identiska listor på namn. 
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Kf § 227, fortsättning 
 
Platser och namn fördelar sig enligt nedan angivna jämförelsetal:  
 
Plats Jämförelsetal Valsedelsgrupp Ledamot 
1 19 C +M + S Anders Häggkvist (C) 
2 9,5 C +M + S Lars Gunnar 

Nordlander (S) 
3 6,33 C +M + S Johan Fredholm (M) 
4 5 KD + L + V + VH Åke Remén (V) 
5 5 LPO + SD Olle Larsson (LPO) 
6 4,75 C +M + S Mats Ericsson (C) 
7 3,8 C +M + S Gunilla Zetterström-

Bäcke (S) 
8 3,17 C +M + S Jenny Hansen (C) 
9 2,71 C +M + S Magnus Karlsson (S) 
10 2,5 KD + L + V + VH Margareta Mahmoud-

Persson (KD) 
11 2,5 LPO + SD Billy Anklew (LPO) 

 
Ordförande finner att Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander 
(S), Johan Fredholm (M), Mats Ericsson (C), Gunilla Zetterström-
Bäcke (S), Jenny Hansen (C), Magnus Karlsson (S), Åke Remèn (V), 
Margaretha Mahmoud-Persson (KD), Olle Larsson (LPO) och Billy 
Anklew (LPO) har utsetts till ledamöter i kommunstyrelsen. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i kommunstyrelsen för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Anders Häggkvist (C) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Margaretha Mahmoud-Persson (KD) 
Olle Larsson (LPO) 
Billy Anklew (LPO) 
Johan Fredholm (M) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
Magnus Karlsson (S) 
Åke Remén (V) 

 
_____  
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Kf § 228 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen 2019–2022 
Dnr Ks 2018/577 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja 22 ersättare i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Följande personer väljs till ersättare i kommunstyrelsen för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Torbjörn Andersson (C) 
Elina Grubb (C) 
Maj-Lis Halvarsson (C) 
Gunnar Hedin (C) 
Lisa Sjelin (C) 
Jan-Erik Svensson (C) 
Maria Nordkvist (L) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Billy Anklew (LPO) 
Pär-Åke Eriksson (LPO) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Thomas Wiklund (M) 
Torbjörn Bergman (S) 
Johanna Grip (S) 
Sune Halvarsson (S) 
Ismail Kizilkaya (S) 
Inger Larsson (S) 
Leif Nilsson (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Helén Westfält (S) 
Ted Länsberg (SD) 
Karin Holmin (VH) 

 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-12-10 21 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 228, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Pontus Nissblad (M) yrkar bifall till valberedningens förslag med 
ändringen att Maj-Lis Halvarsson (C) rättas till Maj-Britt Halvarsson 
(C). 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till valberedningens förslag med 
ändringen att Per-Anders Tapper (LPO) väljs till ersättare istället för 
Billy Anklew (LPO). 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till valberedningens förslag 
med ändringen att Pelle Johansson (S) väljs till ersättare istället för 
Inger Larsson (S), samt att Pelle Johansson ska stå först på listan av 
ersättare för (S). 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till valberedningens förslag med 
ändringen att Lydia Bygdén (M) väljs till ersättare istället för Jan-Erik 
Svensson (C). 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar i tur och ordning ändringsyrkandena och finner att 
de bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 228, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i kommunstyrelsen för 

mandatperioden 2019–2022:  
 

Torbjörn Andersson (C) 
Elina Grubb (C) 
Maj-Britt Halvarsson (C) 
Gunnar Hedin (C) 
Lisa Sjelin (C) 
Lydia Bygdén (M) 
Maria Nordkvist (L) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Per-Anders Tapper (LPO) 
Pär-Åke Eriksson (LPO) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Thomas Wiklund (M) 
Pelle Johansson (S) 
Torbjörn Bergman (S) 
Johanna Grip (S) 
Sune Halvarsson (S) 
Ismail Kizilkaya (S) 
Leif Nilsson (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Helén Westfält (S) 
Ted Länsberg (SD) 
Karin Holmin (VH) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 229 
 
Val av ordförande i kommunstyrelsen 2019–2022 
Dnr Ks 2018/577 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland kommunstyrelsens ledamöter välja en 
ordförande för mandatperioden 2019–2022.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till kommunstyrelsens ordförande för 

perioden 2019–2020. 
 
- Lars Gunnar Nordlander (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande 

för perioden 2021–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till kommunstyrelsens ordförande för 

perioden 2019–2020. 
 
- Lars Gunnar Nordlander (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande 

för perioden 2021–2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 230 
 
Val av vice ordförande i kommunstyrelsen 2019–2022 
Dnr Ks 2018/577 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland kommunstyrelsens ledamöter välja en 
vice ordförande för mandatperioden 2019–2022.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till kommunstyrelsens vice 

ordförande för perioden 2019–2020. 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till kommunstyrelsens vice ordförande 

för perioden 2021–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till kommunstyrelsens vice 

ordförande för perioden 2019–2020. 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till kommunstyrelsens vice ordförande 

för perioden 2021–2022. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 231 
 
Beslut om ersättares tjänstgöring i kommunstyrelsen 
Dnr Ks 2018/578 
 
ÄRENDE 
 
Kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt slår fast att om 
ersättarna i en nämnd inte väljs proportionellt, ska kommunfullmäktige 
besluta om ersättares tjänstgöring i nämnderna, inklusive 
kommunstyrelsen. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Vid ledamots förfall ska den ersättare från samma parti som står 

först på listan av ersättare tjänstgöra. Finns ingen ersättare från 
samma parti som ledamoten tillgänglig ska en ersättare från annat 
parti, enligt nedanstående prioritetsordning, inträda: 
 
För ledamot från (C): 1. (M), 2. (S) 
För ledamot från (KD): 1. (VH), 2. (L), 3. (M) 
För ledamot från (LPO): 1. (SD) 
För ledamot från (M): 1. (C), 2. (S) 
För ledamot från (S): 1. (C), 2. (M) 
För ledamot från (V): 1. (L), 2. (VH), 3. (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 231, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Vid ledamots förfall ska den ersättare från samma parti som står 

först på listan av ersättare tjänstgöra. Finns ingen ersättare från 
samma parti som ledamoten tillgänglig ska en ersättare från annat 
parti, enligt nedanstående prioritetsordning, inträda: 
 
För ledamot från (C): 1. (M), 2. (S) 
För ledamot från (KD): 1. (VH), 2. (L), 3. (M) 
För ledamot från (LPO): 1. (SD) 
För ledamot från (M): 1. (C), 2. (S) 
För ledamot från (S): 1. (C), 2. (M) 
För ledamot från (V): 1. (L), 2. (VH), 3. (S) 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-12-10 27 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 232 
 
Val av ledamöter i valnämnden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/578 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja ledamöter till valnämnden för 
mandatperioden 2019–2022.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i valnämnden för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Sebastian Hedin (C) 
Berit Lindstedt (LPO) 
Sune Halvarsson (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Bo Danielsson (V) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i valnämnden för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Sebastian Hedin (C) 
Berit Lindstedt (LPO) 
Sune Halvarsson (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Bo Danielsson (V) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 233 
 
Val av ersättare i valnämnden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/578 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja ersättare i valnämnden för 
mandatperioden 2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs till ersättare i valnämnden för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Barbro Eriksdotter (C) 
Bo Eriksson (KD) 
Jonas Lövnord (LPO) 
Pontus Nissblad (M) 
Stefan Thörnberg (S) 

 
YRKANDE 
 
Sandra Sime (C) yrkar bifall till valberedningens förslag med 
ändringen att Barbro Eriksdotter (C) byts ut mot Therese Martinsson 
(C). 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Simes yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i valnämnden för 

mandatperioden 2019–2022: 
 

Therese Martinsson (C) 
Bo Eriksson (KD) 
Jonas Lövnord (LPO) 
Pontus Nissblad (M) 
Stefan Thörnberg (S) 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 234 
 
Val av ordförande i valnämnden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/578 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland valnämndens ledamöter välja en 
ordförande för mandatperioden 2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Christer Nordqvist (S) väljs till valnämndens ordförande för perioden 

2019–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Christer Nordqvist (S) väljs till valnämndens ordförande för perioden 

2019–2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 235 
 
Val av vice ordförande i valnämnden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/578 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska bland valnämndens ledamöter välja en vice 
ordförande för mandatperioden 2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Sebastian Hedin (C) väljs till valnämndens vice ordförande för 

perioden 2019–2022. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Berit Lindstedt väljs till valnämndens vice 
ordförande för perioden 2019—2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.  
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom ärendet gäller 
val sker sluten omröstning. Kommunfullmäktiges ledamöter avger i tur 
och ordning, efter upprop, sina respektive röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 21 röster för Sebastian 
Hedin mot 5 röster för Berit Lindstedt och 4 blanka röster, väljer 
Sebastian Hedin till valnämndens vice ordförande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Sebastian Hedin (C) väljs till valnämndens vice ordförande för 

perioden 2019–2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 236 
 
Beslut om ersättares tjänstgöring i valnämnden 
Dnr Ks 2018/578 
 
ÄRENDE 
 
Kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt slår fast att om 
ersättarna i en nämnd inte väljs proportionellt, ska kommunfullmäktige 
besluta om ersättares tjänstgöring i nämnderna. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Vid ledamots förfall ska den ersättare från samma parti som står 

först på listan av ersättare tjänstgöra. Finns ingen ersättare från 
samma parti som ledamoten tillgänglig ska en ersättare från annat 
parti, enligt nedanstående prioritetsordning, inträda: 
 

 För ledamot från (C): 1. (M), 2. (S) 
För ledamot från (KD): 1. (VH), 2. (L), 3. (M) 
För ledamot från (LPO): 1. (SD) 
För ledamot från (M): 1. (C), 2. (S) 
För ledamot från (S): 1. (C), 2. (M) 
För ledamot från (V): 1. (L), 2. (VH), 3. (S) 

 
YRKANDE 
 
Bo Danielsson (V) yrkar bifall till förslag med ändringen att i 
prioritetsordningen bland ersättare för ledamot från (V) ska (S) bytas 
ut mot (KD). 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Danielssons yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 236, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Vid ledamots förfall ska den ersättare från samma parti som står 

först på listan av ersättare tjänstgöra. Finns ingen ersättare från 
samma parti som ledamoten tillgänglig ska en ersättare från annat 
parti, enligt nedanstående prioritetsordning, inträda: 
 

 För ledamot från (C): 1. (M), 2. (S) 
För ledamot från (KD): 1. (VH), 2. (L), 3. (M) 
För ledamot från (LPO): 1. (SD) 
För ledamot från (M): 1. (C), 2. (S) 
För ledamot från (S): 1. (C), 2. (M) 
För ledamot från (V): 1. (L), 2. (VH), 3. (KD) 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 237 
 
Val av ledamöter till gemensam miljö- och byggnämnd 2019–2022 
Dnr Ks 2018/579 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljö- och 
byggnämnd ska vara gemensam med Bergs kommun. Enligt 
samverkansavtalet mellan de båda kommunerna ska 
kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja fyra ledamöter till 
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige ska förrätta val till nämnden för mandatperioden 
2019–2022.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i den gemensamma miljö- och 

byggnämnden: 
 

Thomas Rihpa (C) 
Thomas Wiklund (M) 
Gottfrid Jonsson (S) 
Lillemor Norling (V) 

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till valberedningens förslag med 
ändringen att Billy Anklew (LPO) väljs istället för Lillemor Norling (V). 
 
Bo Danielsson (V) yrkar bifall till valberedningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 237, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i den gemensamma miljö- och 

byggnämnden: 
 

Thomas Rihpa (C) 
Thomas Wiklund (M) 
Gottfrid Jonsson (S) 
Lillemor Norling (V) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 238 
 
Val av ersättare till gemensam miljö- och byggnämnd 2019–2022 
Dnr Ks 2018/579 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljö- och 
byggnämnd ska vara gemensam med Bergs kommun. Enligt 
samverkansavtalet mellan de båda kommunerna ska 
kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja fyra ersättare till 
nämnden. 
 
Kommunfullmäktige ska förrätta val till nämnden för mandatperioden 
2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs till ersättare i den gemensamma miljö- och 

byggnämnden: 
 

Mikael Jonasson (C) 
Bo Eriksson (KD) 
Patrik Larsson (M) 
Pelle Johansson (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i den gemensamma miljö- och 

byggnämnden: 
 

Mikael Jonasson (C) 
Bo Eriksson (KD) 
Patrik Larsson (M) 
Pelle Johansson (S) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 239 
 
Val av vice ordförande till gemensam 
miljö- och byggnämnd 2019–2022 
Dnr Ks 2018/579 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens miljö- och 
byggnämnd ska vara gemensam med Bergs kommun. Enligt 
samverkansavtalet mellan de båda kommunerna ska 
kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja nämndens vice 
ordförande. 
 
Kommunfullmäktige ska nu förrätta val till nämnden för 
mandatperioden 2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Thomas Wiklund (M) väljs till vice ordförande i den gemensamma 

miljö- och byggnämnden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Thomas Wiklund (M) väljs till vice ordförande i den gemensamma 

miljö- och byggnämnden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 240 
 
Beslut om ersättares tjänstgöring i gemensam 
miljö- och byggnämnd 2019–2022 
Dnr Ks 2018/579 
 
ÄRENDE 
 
Kommunallagen och lagen om proportionellt valsätt slår fast att om 
ersättarna i en nämnd inte väljs proportionellt, ska kommunfullmäktige 
besluta om ersättares tjänstgöring i nämnderna. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Vid ledamots förfall ska den ersättare från samma parti som står 

först på listan av ersättare tjänstgöra. Finns ingen ersättare från 
samma parti som ledamoten tillgänglig ska en ersättare från annat 
parti, enligt nedanstående prioritetsordning, inträda: 
 
För ledamot från (C): 1. (M), 2. (S) 
För ledamot från (KD): 1. (VH), 2. (L), 3. (M) 
För ledamot från (LPO): 1. (SD) 
För ledamot från (M): 1. (C), 2. (S) 
För ledamot från (S): 1. (C), 2. (M) 
För ledamot från (V): 1. (L), 2. (VH), 3. (S) 

 
YRKANDE 
 
Bo Danielsson (V) yrkar bifall till förslag med ändringen att i 
prioritetsordningen bland ersättare för ledamot från (V) ska (S) bytas 
ut mot (KD). 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Danielssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2018-12-10 38 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 240, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Vid ledamots förfall ska den ersättare från samma parti som står 

först på listan av ersättare tjänstgöra. Finns ingen ersättare från 
samma parti som ledamoten tillgänglig ska en ersättare från annat 
parti, enligt nedanstående prioritetsordning, inträda: 
 

 För ledamot från (C): 1. (M), 2. (S) 
För ledamot från (KD): 1. (VH), 2. (L), 3. (M) 
För ledamot från (LPO): 1. (SD) 
För ledamot från (M): 1. (C), 2. (S) 
För ledamot från (S): 1. (C), 2. (M) 
För ledamot från (V): 1. (L), 2. (VH), 3. (KD) 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 241 
 
Val av ledamot till gemensam nämnd för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
Dnr Ks 2018/583 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till den gemensamma 
nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ledamot i den gemensamma 

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

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson yrkar Tommy Lindstedt (LPO) väljs till ledamot i den 
gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ledamot i den gemensamma 

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

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 242 
 
Val av ersättare till gemensam nämnd för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
Dnr Ks 2018/583 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till den gemensamma 
nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare i den gemensamma 

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

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare i den gemensamma 

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

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 243 
 
Val av ledamot till gemensam nämnd för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
Dnr Ks 2018/584 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till den gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i den gemensamma 

nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial. 

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Berit Lindstedt (LPO) väljs till ledamot i 
den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsmaterial. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i den gemensamma 

nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial. 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 244 
 
Val av ersättare till gemensam nämnd för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
Dnr Ks 2018/584 
 
ÄRENDE  
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till den gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i den gemensamma 

nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i den gemensamma 

nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial. 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 245 
 
Val av ledamot till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Dnr Ks 2018/585 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Helena Tagesson (LPO) väljs till ledamot 
i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom ärendet avser 
val sker sluten omröstning. Fullmäktiges ledamöter avger i tur och 
ordning, efter upprop, sina respektive röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 25 röster för Lars-
Gunnar Nordlander mot 5 röster för Helena Tagesson, väljer Lars-
Gunnar Nordlander (S) till ledamot i den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 246 
 
Val av ersättare till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
Dnr Ks 2018/585 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 247 
 
Val av ledamot till samordningsförbundet i Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/586 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till samordningsförbundet i 
Jämtlands län. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i 

samordningsförbundet i Jämtlands län. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Berit Lindstedt (LPO) väljs till ledamot i 
samordningsförbundet i Jämtlands län. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i 

samordningsförbundet i Jämtlands län. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 248 
 
Val av ersättare till samordningsförbundet i Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/586 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till samordningsförbundet i 
Jämtlands län. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i samordningsförbundet i 

Jämtlands län. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i samordningsförbundet i 

Jämtlands län. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 249 
 
Val av ledamot till Region Jämtland Härjedalens samverkansråd 
Dnr Ks 2018/587 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till Region Jämtland 
Härjedalens samverkansråd. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ledamot i Region Jämtland 

Härjedalens samverkansråd. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Helena Tagesson (LPO) väljs till ledamot 
i Region Jämtland Härjedalens samverkansråd. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ledamot i Region Jämtland 

Härjedalens samverkansråd. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 250 
 
Val av ersättare till Region Jämtland Härjedalens samverkansråd 
Dnr Ks 2018/587 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till Region Jämtland 
Härjedalens samverkansråd. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare i Region Jämtland 

Härjedalens samverkansråd. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare i Region Jämtland 

Härjedalens samverkansråd. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 251 
 
Val av ledamot till Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/588 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till Jämtlands 
räddningstjänstförbund. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Sune Halvarsson (S) väljs till ledamot i Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson yrkar att Per-Anders Tapper (LPO) väljs till ledamot i 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer valberedningens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom ärendet avser 
val sker sluten omröstning. Fullmäktiges ledamöter avger i tur och 
ordning, efter upprop, sina respektive röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 24 röster för Sune 
Halvarsson mot 5 röster för Per-Anders Tapper och en blank röst, 
väljer Sune Halvarsson (S) till ledamot i Jämtlands 
räddningstjänstförbund. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Sune Halvarsson (S) väljs till ledamot i Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 252 
 
Val av ersättare till Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/588 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare till Jämtlands 
räddningstjänstförbund. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare i Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare i Jämtlands 

räddningstjänstförbund. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 253 
 
Val av överförmyndare 
Dnr Ks 2018/589 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en överförmyndare för mandatperioden 
2019–2022. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Elsie Jonsson (S) väljs till överförmyndare för mandatperioden 

2019–2022. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till valberedningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT¨ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Elsie Jonsson (S) väljs till överförmyndare för mandatperioden 

2019–2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 254 
 
Val av ersättare för överförmyndaren 
Dnr Ks 2018/589 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en ersättare för överförmyndaren 
mandatperioden 2019–2022.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Gunilla Oskarsson Englund (S) väljs till ersättare för 

överförmyndaren. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT¨ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Gunilla Oskarsson Englund (S) väljs till ersättare för 

överförmyndaren. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 255 
 
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen tätortsförhållanden 
Dnr Ks 2018/ 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska enligt fastighetsbildningslagen utse gode män 
som ska biträda förrättningslantmätare vid fastighetsbildnings-
förrättningar, om lantmätaren bedömer att det behövs eller om en 
sakägare begär det. 
 
Tre gode män med erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden ska 
utses. Valberedningen har inte lämnat något förslag i ärendet. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Nils-Olof Friberg (LPO) och Ted Länsberg 
(SD) väljs till gode män enligt fastighetsbildningslagen, 
tätortsförhållanden. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Gottfrid Jonsson (S) väljs till god 
man enligt fastighetsbildningslagen, tätortsförhållanden: 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Larssons yrkande, därefter Nordlanders och 
finner att de båda bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till gode män enligt 

fastighetsbildningslagen, tätortsförhållanden: 
 

Nils-Olof Friberg (LPO) 
Ted Länsberg (SD) 
Gottfrid Jonsson (S) 
 

_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 256 
 
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen jordbruks- 
och skogsbruksfrågor 
Dnr Ks 2018/ 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska enligt fastighetsbildningslagen utse gode män 
som ska biträda förrättningslantmätare vid 
fastighetsbildningsförrättningar, om lantmätaren bedömer att det 
behövs eller om en sakägare begär det.  
 
Tre gode män som är kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor ska 
utses. Valberedningen har inte lämnat något förslag i ärendet. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larson (LPO) yrkar att Billy Anklew och Tommy Lindstedt (LPO) 
väljs till gode män enligt fastighetsbildningslagen, jordbruks- och 
skogsbruksfrågor. 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att Maj-Britt Halvarsson (C) väljs till god 
man enligt fastighetsbildningslagen, jordbruks- och skogsbruksfrågor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Larssons yrkande, därefter Häggkvists och 
finner att de båda bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till gode män enligt 

fastighetsbildningslagen, jordbruks- och skogsbruksfrågor: 
 

Billy Anklew (LPO) 
Tommy Lindstedt (LPO) 
Maj-Britt Halvarsson (C) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 257 
 
Val av ledamot i Härjegårdar Fastighets AB:s styrelse 
Dnr Ks 2018/642 
 
ÄRENDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) meddelar vid dagens sammanträde att 
han vid årsskiftet lämnar sin plats i styrelsen för Härjegårdar fastighets 
AB (HFAB). Eftersom HFAB helt ägs av kommunen är det 
kommunfullmäktige som utser styrelsen. Fullmäktige måste därför 
förrätta ett fyllnadsval. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att Stig Holm (C) väljs till ledamot i HFAB:s 
styrelse från och med årsskiftet 2018/2019. 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Billy Anklew (LPO) väljs till ledamot i 
HFAB:s styrelse från och med årsskiftet 2018/2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Häggkvists yrkande mot Larssons och finner att 
fullmäktige beslutar enligt Häggkvists yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Stig Holm (C) väljs till ledamot i HFAB:s styrelse från och med 

årsskiftet 2018/2019. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 258 
 
Val av ordförande i Härjegårdar Fastighets AB:s styrelse 
Dnr Ks 2018/643 
 
ÄRENDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) meddelar vid dagens sammanträde att 
han vid årsskiftet lämnar sin plats i styrelsen för Härjegårdar fastighets 
AB (HFAB). Eftersom Nordlander också är styrelsens ordförande och 
kommunfullmäktige utser bolagets styrelse måste fullmäktige förrätta 
ett fyllnadsval på ordförandeposten. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att Stig Holm (C) väljs till ordförande i 
styrelsen för HFAB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Häggkvists yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Stig Holm (C) väljs till ordförande i styrelsen för HFAB. 
 
_____ 
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