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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
1 Allmänhetens frågestund 

2 Nytt medborgarförslag om skollokaler i Sveg 

3 Nytt medborgarförslag om att dela ut gratis komposteringspåsar till hushållen i 
Härjedalen 

4 Ny motion om elektroniskt röstningssystem 

5 Motion om alternativ leverantör av äldreomsorg 

6 Reglemente näringslivsråd 

7 Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

8 Avfallstaxa för Härjedalens kommun 

9 Ny webbplats 

10 Redovisning av ej verkställda beslut, enligt Sol och LSS, kvartal 3 2018 

11 Avsägelse av uppdrag, Peter Nilsson (M) 

12 Avsägelse uppdrag, Gottfrid Jonsson (S) 

13 Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd 

14 Val av god man enligt fastighetsbildningslagen, tätortsförhållanden efter Gottfrid 
Jonsson (S) 

15 Val av ledamot i gemensam miljö- och byggnämnd efter Gottfrid Jonsson (S) 

16 Val av ledamöter i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 

17 Val av ersättare i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 

18 Val av ordförande i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 

19 Val av vice ordförande i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 

20 Val av lekmannarevisor i Härjegårdar fastighets AB 

21 Ordningsfråga, ändring av turordningen dagens ärenden emellan 

22 Val av ombud med ersättare till Härjegårdar fastighets AB 

23 Val av ledamöter i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB 

24 Val av ersättare i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB 
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25 Val av ordförande i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB 

26 Val av lekmannarevisor i Vatten och miljöresurs AB 

27 Val av ersättare för lekmannarevisorn i Vatten och miljöresurs AB 

28 Val av ombud med ersättare till Vatten och miljöresurs AB 

29 Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

30 Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

31 Ordningsfråga, ändring av turordningen dagens ärenden emellan 

32 Val av ett ombud med ersättare till Coompanion ekonomisk förening 

33 Val av ett ombud med ersättare till Fjällvind AB 

34 Val av ett ombud med ersättare till Härjedalens fjällmuseum 

35 Val av ett ombud med ersättare till Härjeåns kraft AB 

36 Val av ett ombud med ersättare till Inlandsbanan AB 

37 Val av ett ombud med ersättare till Inlandskommunernas ekonomiska förening 

38 Val av ett ombud med ersättare till fastighetsaktiebolaget Norkom 

39 Val av ett ombud med ersättare till Ytterhogdals elektriska AB 

40 Val av revisor efter Peter Nilsson (M) 

41 Val av ersättare för lekmannarevisorn i Härjegårdar fastighets AB 

42 Val av revisorer i Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

43 Val av ersättare för revisorerna i Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

 _____ 
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Plats och tid Camp Sveg, Sveg, klockan 13.00–17.05 
  
Beslutande Enligt närvarolista 
  
Övriga deltagare Anna Elfqvist, kommunikatör § 9 
 Åsa Evertsdotter, kommunikatör § 9 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO), Christer Nordqvist (S) 
Tidpunkt 2019-03-01 klockan 10.00 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 1–44 
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... 
 Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) §§ 1–44 
Justerare 

..................................................... ................................................... 
 Billy Anklew (LPO) §§ 1–44 Christer Nordqvist (S) §§ 1–44 
  

 
 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 § 1 
 
Allmänhetens frågestund 
 
ÄRENDE 
 
Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ges allmänheten tillfälle 
att ställa frågor om den kommunala verksamheten. 
 
Ordförande konstaterar att ingen fråga har lämnats inför dagens 
sammanträde. 
 
_____
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Kf § 2 
 
Nytt medborgarförslag om skollokaler i Sveg 
Dnr Ks 2018/649 
 
ÄRENDE 
 
Jeffrey Peplowski, Sveg, föreslår att nybyggnationen av Härjedalens 
gymnasium påskyndas; att den nuvarande studiemiljön på 
Härjedalens gymnasium förbättras i väntan på ombyggnationen; samt 
att renoveringen av övriga skollokaler i Sveg påskyndas. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (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 § 3 
 
Nytt medborgarförslag om att dela ut gratis komposteringspåsar 
till hushållen i Härjedalen 
Dnr Ks 2019/15 
 
ÄRENDE 
 
Christina Bäckman, Hede, föreslår att kommunen gratis delar ut 
komposteringspåsar till hushållen i Härjedalens kommun. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (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 § 4 
 
Ny motion om elektroniskt röstningssystem 
Dnr Ks 2019/239 
 
ÄRENDE 
 
Pontus Nissblad och Johan Fredholm, båda (M), föreslår att 
kommunen inskaffar ett elektroniskt system för röstning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) 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 § 5 
 
Motion om alternativ leverantör av äldreomsorg 
Dnr Ks 2016/218 
 
ÄRENDE 
 
Karin Holmin (VH) föreslår att äldreboende och hemtjänst ska 
konkurrensutsättas, med start i Hede/Vemdalen. 
 
Kommunstyrelsen har som en del i arbetet att bereda motionen 
inhämtat den dåvarande socialnämndens synpunkter på motionen. 
Dåvarande socialnämnden har föreslagit att motionen avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Karin Holmin (VH), biträdd av Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Holmins yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: ja-röst för bifall 
till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för bifall till Holmins och 
Larssons yrkande. 
 
Fullmäktiges ledamöter avger i tur och ordning efter upprop enligt 
närvarolistan sina röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 7 nej-
röster bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 5, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Motionen avslås. 
 
RESERVATION 
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), BiIly Anklew (LPO), Nils-Olof 
Friberg (LPO), Olle Larsson (LPO), Ingegärd Fjällgärde (SD), Ted 
Länsberg (SD) och Karin Holmin (VH) och reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
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Kf § 6 
 
Reglemente näringslivsråd 
Dnr Ks 2019/56 
 
ÄRENDE 
 
En översyn pågår av reglementena för de ”råd” som finns i 
kommunen. Tidigare har reglementena för rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta och samiska rådet reviderats. Ungdomsrådets 
reglemente är på remiss. 
 
Förslag till reglemente för näringslivsrådet presenteras vid dagens 
sammanträde. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Reglemente för näringslivsrådet fastställs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Reglemente för näringslivsrådet fastställs. 
 
_____  
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Kf § 7 
 
Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019/97 
 
ÄRENDE 
 
Ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund ska antas av 
samtliga delägare. Räddningstjänstförbundet har skickat ett förslag till 
kommunen, vilket biläggs ärendet. 
 
Jämfört med föregående år minskar Härjedalens kommuns bidrag till 
förbundet med 594 000 kronor, enligt räddningstjänstförbundets 
förslag. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Förslaget till ägardirektiv 2019 för räddningstjänstförbundet i 

Jämtlands län antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Förslaget till ägardirektiv 2019 för räddningstjänstförbundet i 

Jämtlands län antas. 
 
_____
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Kf § 8 
 
Avfallstaxa för Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2019/170 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018, Kf § 26/2018, att 
ta bort C-områden från ”renhållningskartan” och att bebyggelse inom 
dåvarande C-områden helt skulle befrias från renhållningsavgifter. 
Kommunstyrelsen gavs också i uppdrag att revidera kommunens 
renhållningsföreskrifter.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har renhållningsavdelningen (sedan 
årsskiftet 2018/2019 Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB) tagit 
fram förslag till reviderad avfallstaxa. De ändringar som föreslås är i 
huvudsak borttagande av C-områden och därmed befrielse från grund-
avgift (fast avgift) för fastigheter belägna utanför A- och B-områden. 
 
Viss anpassning av taxan har även gjorts för bolagiseringen av 
renhållningsverksamheten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Förslaget till reviderad renhållningstaxa antas. 
 
- Den nya taxan gäller från och med från 2019-04-01. 
 
- Den nya taxan ersätter avfallstaxan från 2017-01-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Förslaget till reviderad renhållningstaxa antas. 
 
- Den nya taxan gäller från och med från 2019-04-01. 
 
- Den nya taxan ersätter avfallstaxan från 2017-01-01. 
 
_____  
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Kf § 9 
 
Ny webbplats 
Dnr Ks 2019/42 
 
ÄRENDE 
 
Webbplatsen är kommunens huvudkanal för extern kommunikation. 
Kommunens webbplats byggdes 2008 och har vid det här laget brister 
som till stor del förklaras av dess ålder. Kommunen behöver för 
effektiv kommunikation på användarnas villkor en webbplats som är 
modern, ändamålsenlig, användarstyrd och som uppfyller 
tillgänglighetsdirektivet. 
 
Ett alternativ till att göra om herjedalen.se så att den blir användar-
vänlig och uppfyller tillgänglighetsdirektivet är att ta fram en ny 
webbplats. Att ta fram en ny webbplats förväntas på sikt vara avsevärt 
mer ekonomiskt och ge användarna och kommunen större vinster än 
att totalrenovera den befintliga till ungefär samma kostnad. 
 
Även kommunens intranät uppfyller inte, liksom den externa 
webbplatsen, tillgänglighetsdirektivet och saknar användbara och 
efterfrågade funktioner. På sikt behöver intranätet uppdateras eller 
ersättas med ett nytt. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- 800 000 kronor beviljas för att ta fram och bygga en ny extern 

webbplats samt för att utföra en förstudie inför kommunens framtida 
interna kommunikationskanal. 

 
- Kostnaden tas som en investering. 
 
YRKANDE 
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras för att ta 
fram en väl underbyggd budget, inklusive utredning av vad kommunen 
själv kan göra för att hålla ner kostnaden för en ny webbplats. 
 
Billy Anklew (LPO), biträdd av Olle Larsson (LPO), Lars-Gunnar 
Nordlander (S) och Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Kf § 9, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Mahmoud-Perssons återremissyrkande och finner 
att det bifalls. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: ja-röst för bifall 
till kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla 
återremissyrkandet. 
 
Fullmäktiges ledamöter avger i tur och ordning efter upprop enligt 
närvarolistan sina röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 23 ja-röster mot 6 
nej-röster bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- 800 000 kronor beviljas för att ta fram och bygga en ny extern 

webbplats samt för att utföra en förstudie inför kommunens framtida 
interna kommunikationskanal. 

 
- Kostnaden tas som en investering. 
 
RESERVATION  
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Mahmoud Alkwas (S), Gunilla 
Zetterström-Bäcke (S), Bo Danielsson (V), Åke Remén (V) och Karin 
Holmin (VH) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____  
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Kf § 10 
 
Redovisning av ej verkställda beslut, 
enligt Sol och LSS, kvartal 3 2018 
Dnr Sn 2018/116 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL), respektive Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartalsvis till 
fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten 
har avbrutits och inte återupptagits inom tre månader. 
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt 
hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. 
Statistiken ska enligt socialstyrelsen vara uppdelad på kön. Vid 
dagens sammanträde presenteras rapport för kvartal tre 2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att rapporten över 
ej verkställda beslut läggs till handlingarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Rapporten över ej verkställda beslut läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Kf § 11 
 
Avsägelse av uppdrag, Peter Nilsson (M) 
Dnr Ks 2019/234 
 
ÄRENDE 
 
Peter Nilsson (M) avsäger sig uppdraget som revisor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att Nilsson befrias 
från uppdraget som revisor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Peter Nilsson (M) befrias från uppdraget som revisor. 
 
_____  
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Kf § 12 
 
Avsägelse uppdrag, Gottfrid Jonsson (S) 
Dnr Ks 2018/670 
 
ÄRENDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) avsäger sig samtliga uppdrag inom Härjedalens 
kommun. Fullmäktige måste godkänna avsägelsen till den del den 
gäller uppdragen som ledamot i miljö- och byggnämnden, samt som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att fullmäktige 
godkänner Jonssons avsägelse och befriar honom från uppdragen 
som ledamot i miljö- och byggnämnden samt som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
- Gottfrid Jonssons (S) avsägelse godkänns. 
 
- Jonsson befrias från uppdragen som ledamot i miljö- och 

byggnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Kf § 13 
 
Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande, tillika oppositionsråd 
Dnr Ks 2019/192 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska välja en kommunstyrelsens andre vice 
ordförande, tillika oppositionsråd. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO), biträdd av Billy Anklew (LPO) yrkar i första hand 
att ärendet bordläggs för att invänta avgörande från förvaltningsrätten 
och i andra hand att Olle Larsson (LPO) väljs till kommunstyrelsens 
andre vice ordförande tillika oppositionsråd. 
 
Åke Remén (V) yrkar att Margareta Mahmoud-Persson (KD) väljs till 
kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd 2019–
2020 och att han själv väljs till kommunstyrelsens andre vice 
ordförande tillika oppositionsråd 2021–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Larssons och Anklews bordläggningsyrkande 
och finner att det avslås. Ordförande konstaterar att ärendet därmed 
ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Omröstning begärs för att avgöra ärendet i sak. 
 
Omröstning 
 
Ordförande meddelar att eftersom beslutet avser val ska sluten 
omröstning ske. 
 
Fullmäktiges ledamöter ställer i ordning och avlägger i tur och ordning, 
efter upprop enligt närvarolistan, sina röster i en valurna. Samtliga 
tjänstgörande avger röster. 
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Kf § 13, fortsättning 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande tillsammans med justerarna tömmer valurnan, konstaterar 
att urnan är tom och att 29 röster avgivits. Ordförande med justerarna 
räknar därefter samman rösterna. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 5 röster för Olle 
Larsson och 5 röster för Margareta Mahmoud-Persson/Åke Remén, 
samt 19 blanka röster, inte har avgjort ärendet. 
 
Lottning 
 
Ordförande meddelar att eftersom ärendet gäller val, ska det avgöras 
genom lottning. 
 
Ordförande föreslår följande metod för lottning: De två förslagen 
antecknas på två stycken till utseende och form likadana 
papperslappar. Dessa lappar läggs i valurnan, varefter kommunchefen 
utan att se ner i urnan drar en av lapparna. Det eller de namn som står 
på den dragna lappen ska vara kommunstyrelsens andre vice 
ordförande tillika oppositionsråd enligt något av de två yrkanden i sak 
som har framställts. Kommunfullmäktige godkänner denna metod. 
 
Kommunchefen drar en av de enligt beslutad metod förberedda 
lapparna ur urnan. Ordförande tillsammans med justerarna konstaterar 
att det på lappen står Margareta Mahmoud-Persson/Åke Remén, och 
att kommunfullmäktige därmed väljer Margareta Mahmoud-Persson 
(KD) till kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd 
2019–2020 och Åke Remén (V) till kommunstyrelsens andre vice 
ordförande tillika oppositionsråd 2021–2022. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Margareta Mahmoud-Persson (KD) väljs till kommunstyrelsens 

andre vice ordförande tillika oppositionsråd 2019–2020. 
 
- Åke Remén (V) väljs till kommunstyrelsens andre vice ordförande 

tillika oppositionsråd 2021–2022. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 14 
 
Val av god man enligt fastighetsbildningslagen, 
tätortsförhållanden efter Gottfrid Jonsson (S) 
Dnr Ks 2018/526 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en god man enligt fastighets-
bildningslagen (tätortsförhållanden) efter Gottfrid Jonsson (S), som har 
avsagt sig uppdraget. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lennart Olsson (S) väljs som god man enligt 

fastighetsbildningslagen, tätortsförhållanden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lennart Olsson (S) väljs som god man enligt 

fastighetsbildningslagen, tätortsförhållanden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 15 
 
Val av ledamot i gemensam miljö- och 
byggnämnd efter Gottfrid Jonsson (S) 
Dnr Ks 2019/30 
 
ÄRENDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- 
och byggnämnden. Kommunfullmäktige beviljade vid dagens 
sammanträde Jonssons avsägelse och befriade honom från 
uppdraget. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Pelle Johansson (S) väljs som ny ledamot i miljö- och 

byggnämnden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Pelle Johansson (S) väljs som ny ledamot i miljö- och 

byggnämnden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 16 
 
Val av ledamöter i styrelsen för Härjegårdar 
fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) är ett helägt kommunalt bolag, och 
bolagets styrelse ska därför väljas av kommunfullmäktige. Styrelsen 
väljs för perioden från den första årsstämman efter att val till 
kommunfullmäktige har hållits i hela landet, till den första årsstämman 
efter att sådant val till kommunfullmäktige nästa gång har hållits. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs som ledamöter i Härjegårdar fastighets 

AB:s styrelse: 
Stig Holm (C) 
Simon Åslund (M) 
Gunilla Hedin (S) 
Bo Danielsson (V) 
Billy Anklew (LPO) 
 

BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i Härjegårdar fastighets AB:s 

styrelse: 
Stig Holm (C) 
Simon Åslund (M) 
Gunilla Hedin (S) 
Bo Danielsson (V) 
Billy Anklew (LPO) 
 

_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 17 
 
Val av ersättare i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) är ett helägt kommunalt bolag, och 
bolagets styrelse ska därför väljas av kommunfullmäktige. Styrelsen 
väljs för perioden från den första årsstämman efter att val till 
kommunfullmäktige har hållits i hela landet, till den första årsstämman 
efter att sådant val till kommunfullmäktige nästa gång har hållits. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Följande personer väljs som ersättare för styrelseledamöterna i 

Härjegårdar fastighets AB:s styrelse: 
Ismail Kizilkaya (S) 
Ragnar Dillner (M) 
 

BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Följande personer väljs till ersättare för styrelseledamöterna i 

Härjegårdar fastighets AB:s styrelse: 
Ismail Kizilkaya (S) 
Ragnar Dillner (M) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 18 
 
Val av ordförande i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) är ett helägt kommunalt bolag, och 
bolagets styrelse ska därför väljas av kommunfullmäktige. Styrelsens 
ordförande väljs också av fullmäktige. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Stig Holm (C) väljs som ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 

styrelse. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner at det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Stig Holm (C) väljs som ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 

styrelse. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 19 
 
Val av vice ordförande i styrelsen för Härjegårdar fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) är ett helägt kommunalt bolag, och 
bolagets styrelse ska därför väljas av kommunfullmäktige. Styrelsens 
vice ordförande väljs också av fullmäktige. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Billy Anklew (LPO) väljs till vice 
ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse. 
 
Karin Holmin (VH) yrkar att Bo Danielsson (V) väljs till vice ordförande 
i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Simon Åslund (M) väljs till vice 
ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s styrelse. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar i tur och ordning de framlagda yrkandena och 
finner att fullmäktige till vice ordförande i Härjegårdar fastighets AB:s 
styrelse väljer Simon Åslund. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Simon Åslund (M) väljs till vice ordförande i Härjegårdar fastighets 

AB:s styrelse. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 20 
 
Val av lekmannarevisor i Härjegårdar fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) är ett helägt kommunalt bolag, och 
kommunfullmäktige ska utse en lekmannarevisor med ersättare att 
granska bolagets verksamhet. 
 
Lekmannarevisorns mandatperiod är densamma som uppdragstiden 
för den revisor som årsstämman utser.  
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Henry Johansson (S) väljs som lekmannarevisor att granska 

Härjegårdar Fastighets AB:s verksamhet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Henry Johansson (S) väljs som lekmannarevisor att granska 

Härjegårdar Fastighets AB:s verksamhet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 21 
 
Ordningsfråga, ändring av turordningen dagens ärenden emellan 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 17 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige normalt 
sett behandla ärendena i den ordning de har kungjorts. Fullmäktige 
får dock besluta att ändra turordningen. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander yrkar att ärendet ”Val av ersättare för 
lekmannarevisorn i Härjegårdar fastighets AB” behandlas efter ”övriga 
valärenden”. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendet ”Val av ersättare för lekmannarevisorn i Härjegårdar 

fastighets AB” behandlas efter ”övriga valärenden”. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 22 
 
Val av ombud med ersättare till Härjegårdar fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger samtliga aktier i 
Härjegårdar fastighets AB och kommunfullmäktige ska därför utse ett 
ombud, med en ersättare, som kan föra kommunens talan vid 
Härjegårdar fastighets AB:s bolagsstämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs som kommunens ombud till Härjegårdar 

fastighets AB:s bolagsstämma, Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs 
som hans ersättare. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs som kommunens ombud till Härjegårdar 

fastighets AB:s bolagsstämma, Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs 
som hans ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 23 
 
Val av ledamöter i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB 
Dnr Ks 2018/581 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun äger tillsammans med Bergs kommun bolaget 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Enligt bolagsordningen 
ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja tre ledamöter till 
styrelsen. Styrelsen väljs för perioden från den första årsstämman 
efter att val till kommunfullmäktige har hållits i hela landet, till den 
första årsstämman efter att sådant val till kommunfullmäktige nästa 
gång har hållits. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Magnus Karlsson (S), Emma 
Malm (C) och Jon Wagenius (M) väljs till ledamöter i styrelsen för 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i Vatten och miljöresurs i Berg 

Härjedalen AB:s styrelse: 
Magnus Karlsson (S) 
Emma Malm (C) 
Jon Wagenius (M)  

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 24 
 
Val av ersättare i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB 
Dnr Ks 2018/581 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun äger tillsammans med Bergs kommun bolaget 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Enligt bolagsordningen 
ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja tre ersättare för 
ledamöterna i styrelsen. Styrelsen väljs för perioden från den första 
årsstämman efter att val till kommunfullmäktige har hållits i hela 
landet, till den första årsstämman efter att sådant val till 
kommunfullmäktige nästa gång har hållits. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Torbjörn Bergman (S), Örjan 
Eriksson (C) och Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare för 
ledamöterna i styrelsen för Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare för ledamöterna i Vatten och 

miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse: 
Torbjörn Bergman (S) 
Örjan Eriksson (C) 
Pontus Nissblad (M) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 25 
 
Val av ordförande i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB 
Dnr Ks 2018/581 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun äger tillsammans med Bergs kommun bolaget 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Enligt bolagsordningen 
ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja styrelsens 
ordförande. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Magnus Karlsson (S) väljs till 
ordförande i styrelsen för Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Magnus Karlsson (S) väljs till ordförande i styrelsen för Vatten och 

miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 26 
 
Val av lekmannarevisor i Vatten och miljöresurs AB 
Dnr Ks 2018/581 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun äger tillsammans med Bergs kommun bolaget 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Enligt bolagsordningen 
ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja en 
lekmannarevisor med ersättare att granska bolagets verksamhet. 
 
Lekmannarevisorns mandatperiod är densamma som 
bolagsstyrelsens mandatperiod. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Maj-Lis Eriksson-Holm (S) väljs som lekmannarevisor att granska 

Vatten och miljöresurs AB:s verksamhet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
- Maj-Lis Eriksson-Holm (S) väljs som lekmannarevisor att granska 

Vatten och miljöresurs AB:s verksamhet. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 27 
 
Val av ersättare för lekmannarevisorn i Vatten och miljöresurs AB 
Dnr Ks 2018/581 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun äger tillsammans med Bergs kommun bolaget 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Enligt bolagsordningen 
ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun välja en 
lekmannarevisor med ersättare att granska bolagets verksamhet. 
 
Lekmannarevisorns mandatperiod är densamma som 
bolagsstyrelsens mandatperiod. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Olof Eliasson (KD) väljs som ersättare för lekmannarevisorn 

som ska granska Vatten och miljöresurs AB:s verksamhet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Olof Eliasson (KD) väljs som ersättare för lekmannarevisorn 

som ska granska Vatten och miljöresurs AB:s verksamhet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 28 
 
Val av ombud med ersättare till Vatten och miljöresurs AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB och kommunfullmäktige ska därför 
utse ett ombud, med en ersättare, som kan föra kommunens talan vid 
bolagets stämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs som kommunens ombud till 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s bolagsstämma, Elina 
Grubb (C) väljs som hans ersättare. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs som kommunens ombud till 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s bolagsstämma, Elina 
Grubb (C) väljs som hans ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 29 
 
Val av ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
Dnr Ks 2018/582 
 
ÄRENDE 
 
Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar är en stiftelse tillsatt av en 
kommun (dåvarande Tännäs kommun) och stiftelsens styrelse ska 
därför väljas av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen består av tre ledamöter med en ersättare. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Bror Klockervold (C), Johan 
Fredholm (M) och Pelle Johansson (S) väljs till ledamöter i styrelsen 
för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar. 
 
Billy Anklew yrkar att Per-Anders Tapper (LPO), Torbjörn Rensberg 
(L) och Nils-Olof Friberg (LPO) väljs till ledamöter i styrelsen för 
Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Nordlanders yrkande mot Anklews och finner att 
fullmäktige bifaller Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen 

Tännäs fritidsanläggningars: 
Bror Klockervold (C) 
Johan Fredholm (M) 
Pelle Johansson (S) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 30 
 
Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
Dnr Ks 2018/582 
 
ÄRENDE 
 
Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar är en stiftelse tillsatt av en 
kommun (dåvarande Tännäs kommun) och stiftelsens styrelse ska 
därför väljas av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen består av tre ledamöter med en ersättare. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Torbjörn Rensberg (L) väljs till ersättare 
för ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Zenita Styffe Wall väljs till 
ersättare för ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Anklews yrkande mot Nordlanders och finner att 
fullmäktige bifaller Anklews yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande meddelar att eftersom ärendet gäller val ska sluten 
omröstning ske. 
 
Fullmäktiges ledamöter ställer i ordning sina röstsedlar och avlägger i 
tur och ordning, efter upprop enligt närvarolistan, sina röster i en 
valurna. Samtliga tjänstgörande avger röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande tillsammans med justerarna tömmer valurnan, konstaterar 
att den är tom och att 29 röster har avgivits. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 7 röster för Torbjörn 
Rensberg, 19 röster för Zenita Styffe Wall och tre blanka röster väljer 
Styffe Wall till ersättare för ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen 
Tännäs fritidsanläggningar. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 30, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Zenita Styfe-Wall väljs till ersättare för ledamöterna i styrelsen för 

Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 31 
 
Ordningsfråga, ändring av turordningen dagens ärenden emellan 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 17 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige normalt 
sett behandla ärendena i den ordning de har kungjorts. Fullmäktige 
får dock besluta att ändra turordningen. 
 
YRKANDE 
 
Pontus Nissblad (M) yrkar att ärendena ”Val av revisorer i Stiftelsen 
Tännäs fritidsanläggningar” och ”Val av ersättare för revisorerna i 
Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar” behandlas efter samtliga övriga 
dagens ärenden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nissblads yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Ärendena ”Val av revisorer i Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar” 

och ”Val av ersättare för revisorerna i Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar” behandlas efter samtliga övriga dagens 
ärenden. 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 32 
 
Val av ett ombud med ersättare till Coompanion ekonomisk förening 
Dnr Ks 2019/160 
 
ÄRENDE 
 
En förenings beslutande organ är föreningsstämman, där föreningens 
medlemmar gemensamt fattar beslut. Eftersom kommunen är 
medlem i den ekonomiska föreningen Coompanion, ska 
kommunfullmäktige välja ett ombud med ersättare att föra 
kommunens talan vid föreningens stämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Olof Mattsson (M) väljs som kommunens ombud till 

ekonomiska föreningens Coompanion stämma, Mats Ericsson (C) 
väljs som hans ersättare. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Olof Mattsson (M) väljs som kommunens ombud till 

ekonomiska föreningens Coompanion stämma, Mats Ericsson (C) 
väljs som hans ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 33 
 
Val av ett ombud med ersättare till Fjällvind AB 
Dnr Ks 2019/161 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i Fjällvind AB 
och kommunfullmäktige ska därför utse ett ombud, med en ersättare, 
som kan föra kommunens talan vid bolagets stämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Ekonomichef Ola Regnander väljs som kommunens ombud till 

Fjällvind AB:s bolagsstämma, Heléne Westfält (S) väljs som hans 
ersättare. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Valberedningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ekonomichef Ola Regnander väljs som kommunens ombud till 

Fjällvind AB:s bolagsstämma, Heléne Westfält (S) väljs som hans 
ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 34 
 
Val av ett ombud med ersättare till Härjedalens fjällmuseum 
Dnr Ks 2019/162 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i Härjedalens 
fjällmuseum AB och kommunfullmäktige ska därför utse ett ombud, 
med en ersättare, som kan föra kommunens talan vid bolagets 
stämma. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Olle Larsson (LPO) väljs som 
kommunens ombud till Härjedalens Fjällmuseums bolagsstämma och 
att Per-Anders Tapper (LPO) väljs som hans ersättare. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Pelle Johansson (S) väljs som 
kommunens ombud till Härjedalens Fjällmuseums bolagsstämma och 
att Johan Fredholm (M) väljs som hans ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Anklews yrkande mot Nordlanders och finner att 
fullmäktige bifaller Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Pelle Johansson (S) väljs som kommunens ombud till Härjedalens 

Fjällmuseums bolagsstämma, Johan Fredholm (M) väljs som hans 
ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 35 
 
Val av ett ombud med ersättare till Härjeåns kraft AB 
Dnr Ks 2019/164 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i Härjeåns kraft 
AB och kommunfullmäktige ska därför utse ett ombud, med en 
ersättare, som kan föra kommunens talan vid bolagets stämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Johan Fredholm (M) väljs som kommunens ombud till Härjeåns 

kraft AB:s bolagsstämma, Mats Ericsson (C) väljs som hans 
ersättare. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Johan Fredholm (M) väljs som kommunens ombud till Härjeåns 

kraft AB:s bolagsstämma, Mats Ericsson (C) väljs som hans 
ersättare. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2019-02-18 43 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 36 
 
Val av ett ombud med ersättare till Inlandsbanan AB 
Dnr Ks 2019/165 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i Inlandsbanan 
AB och kommunfullmäktige ska därför utse ett ombud, med en 
ersättare, som kan föra kommunens talan vid bolagets stämma. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Nils-Olof Friberg (LPO) väljs som 
kommunens ombud till Inlandsbanan AB:s bolagsstämma och att 
Per-Anders Tapper (LPO) väljs som hans ersättare. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Lars-Olof Mattsson (M) väljs 
som kommunens ombud till Inlandsbanan AB:s bolagsstämma och att 
Mats Ericsson (C) väljs som hans ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom ärendet gäller 
ett val ska sluten omröstning ske. 
 
Fullmäktiges ledamöter ställer i ordning och avger i tur och ordning 
efter upprop enligt närvarolistan sina röster. Samtliga tjänstgörande 
avger röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande tillsammans med justerarna tömmer valurnan, konstaterar 
att den är tom och att 29 röster har avgivits. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 8 röster för Nils-Olof 
Friberg/Per-Anders Tapper, 20 röster för Lars-Olof Mattsson/Mats 
Ericsson och en blank röst väljer Lars-Olof Mattsson (M) som 
kommunens ombud till Inlandsbanan AB:s bolagsstämma och väljer 
Mats Ericsson (C) som hans ersättare. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 36, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Olof Mattsson (M) väljs som kommunens ombud till 

Inlandsbanan AB:s bolagsstämma, Mats Ericsson (C) väljs som 
hans ersättare. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2019-02-18 45 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 37 
 
Val av ett ombud med ersättare till Inlandskommunernas 
ekonomiska förening 
Dnr Ks 2019/166 
 
ÄRENDE 
 
En förenings beslutande organ är föreningsstämman, där föreningens 
medlemmar gemensamt fattar beslut. Eftersom kommunen är 
medlem i Inlandskommunernas ekonomiska förening, ska 
kommunfullmäktige välja ett ombud med ersättare att föra 
kommunens talan vid föreningens stämma. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Nils-Olof Friberg (LPO) väljs som 
kommunens ombud till Inlandskommunernas ekonomiska förenings 
stämma och att Per-Anders Tapper (LPO) väljs som hans ersättare. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Anders Häggkvist (C) väljs som 
kommunens ombud till Inlandskommunernas ekonomiska förenings 
stämma och att han själv väljs som Häggkvists ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Larssons yrkande mot Nordlanders och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Nordlanders yrkande. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom ärendet gäller 
val ska sluten omröstning ske. 
 
Fullmäktiges ledamöter ställer i ordning och avger i tur och ordning 
efter upprop enligt närvarolistan sina röster. Samtliga tjänstgörande 
avger röster. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande tillsammans med justerarna tömmer valurnan, konstaterar 
att den är tom och att 29 röster har avgivits. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 7 röster för Nils-Olof 
Friberg/Per-Anders Tapper, 20 röster för Anders 
Häggkvist/Lars-Gunnar Nordlander och 2 blanka röster väljer Anders 
Häggkvist (C) som kommunens ombud till Inlandskommunernas 
ekonomiska förenings stämma och väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) 
som hans ersättare. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 37, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs som kommunens ombud till 

Inlandskommunernas ekonomiska förenings stämma, Lars-Gunnar 
Nordlander (S) väljs som hans ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 38 
 
Val av ett ombud med ersättare till fastighetsaktiebolaget Norkom 
Dnr Ks 2019/167 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i 
fastighetsaktiebolaget Norkom och kommunfullmäktige ska därför 
utse ett ombud, med en ersättare, som kan föra kommunens talan vid 
bolagets stämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs som kommunens ombud till 

fastighetsaktiebolagets Norkom bolagsstämma, Thomas Wiklund 
(M) väljs som hans ersättare. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs som kommunens ombud till 

fastighetsaktiebolagets Norkom bolagsstämma, Thomas Wiklund 
(M) väljs som hans ersättare. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 39 
 
Val av ett ombud med ersättare till Ytterhogdals elektriska AB 
Dnr Ks 2019/173 
 
ÄRENDE 
 
Ett aktiebolags beslutande organ är bolagsstämman, där bolagets 
aktieägare fattar beslut, antingen själva eller genom ombud som för 
aktieägarens talan. Härjedalens kommun äger aktier i Ytterhogdals 
elektriska AB och kommunfullmäktige ska därför utse ett ombud, med 
en ersättare, som kan föra kommunens talan vid bolagets stämma. 
 
FÖRSLAG 
 
Valberedningens förslag 
 
- Leif Nilsson (S) väljs som kommunens ombud till Ytterhogdals 

elektriska AB:s bolagsstämma, Johanna Grip (S) väljs som hans 
ersättare. 

 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) yrkar att Ted Länsberg (SD) väljs som 
kommunens ombud till Ytterhogdals elektriska AB:s bolagsstämma 
och att Nils-Olof Friberg (LPO) väljs som hans ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar ställer valberedningens förslag mot Larssons 
yrkande och finner att fullmäktige bifaller valberedningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att eftersom ärendet gäller 
val ska sluten omröstning ske. 
 
Fullmäktiges ledamöter ställer i ordning och avger i tur och ordning 
efter upprop enligt närvarolistan sina röster. Samtliga tjänstgörande 
avger röster. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunfullmäktige 2019-02-18 49 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 39, fortsättning 
 
Omröstningsresultat 
 
Ordförande tillsammans med justerarna tömmer valurnan, konstaterar 
att den är tom och att 29 röster har avgivits. 
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige med 6 röster för Ted 
Länsberg/Nils-Olof Friberg, 19 röster för Leif Nilsson/Johanna Grip 
och 4 blanka röster väljer Leif Nilsson (S) som kommunens ombud till 
Ytterhogdals elektriska AB:s bolagsstämma och att Johanna Grip (S) 
väljs som hans ersättare. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Leif Nilsson (S) väljs som kommunens ombud till Ytterhogdals 

elektriska AB:s bolagsstämma, Johanna Grip (S) väljs som hans 
ersättare. 

 
_____ 

Johan Höglund
Karin Holmin gick
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 40 
 
Val av revisor efter Peter Nilsson (M) 
Dnr Ks 2019/238 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde på Peter Nilssons 
(M) egen begäran befriat honom från uppdraget som revisor och ska 
därför välja en ny revisor i hans ställe. 
 
YRKANDE 
 
Pontus Nissblad (M) yrkar att Tage Fjellner (C) väljs till revisor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nissblads yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Tage Fjellner (C) väljs till revisor. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 41 
 
Val av ersättare för lekmannarevisorn i Härjegårdar fastighets AB 
Dnr Ks 2019/163 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) är ett helägt kommunalt bolag, och 
kommunfullmäktige ska utse en lekmannarevisor med ersättare att 
granska bolagets verksamhet. 
 
Lekmannarevisorns mandatperiod är densamma som uppdragstiden 
för den revisor som årsstämman utser.  
 
YRKANDE 
 
Pontus Nisblad (M) yrkar att Tage Fjellner (C) väljs till ersättare för 
lekmannarevisorn som ska granska verksamheten i Härjegårdar 
fastighets AB 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nissblads yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Tage Fjellner (C) väljs till ersättare för lekmannarevisorn som ska 

granska verksamheten i Härjegårdar fastighets AB 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 42 
 
Val av revisorer i Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
Dnr Ks 2018/582 
 
ÄRENDE 
 
Enligt Stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar stadgar ska 
kommunfullmäktige välja två revisorer med ersättare att granska 
stiftelsens verksamhet. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Tage Fjellner (C) och Lars-Ove 
Eliasson (KD) väljs till revisorer att granska Stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Tage Fjellner (C) och Lars-Ove Eliasson (KD) väljs till revisorer att 

granska Stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Kf § 43 
 
Val av ersättare för revisorerna i Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
Dnr Ks 2018/582 
 
ÄRENDE 
 
Enligt Stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar stadgar ska 
kommunfullmäktige välja två revisorer med ersättare att granska 
stiftelsens verksamhet. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Folke Bäck (S) och Maj-Lis 
Eriksson-Holm (S) väljs till ersättare för revisorerna som ska granska 
Stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Folke Bäck (S) och Maj-Lis Eriksson-Holm (S) väljs till ersättare för 

revisorerna som ska granska Stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar 
verksamhet. 

 
_____ 
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