
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige 2019-06-10

Plats och tid Camp Sveg, Sveg, 13:00–17:45
Beslutande Enligt närvarolista
Övriga deltagare Lars Nyman, förbundschef Räddningstjänstförbundet Jämtland § 68

Ola Regnander, ekonomichef §§ 69, 88
Yngve Börne, förslagsställare § 74
Folke Bäck, kommunrevisorernas ordförande §§ 87, 89

Justeringens plats och tid Sveg 2019-06-19

Underskrifter Paragrafer 68-116

Ordförande

Pernilla Heijdenbeck Persson (S) §§ 68–89, 92–116

Åke Remén (V) § 90

Gunnar Hedin (C) § 91

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare
Lars-Gunnar Nordlander (S)

Ingegärd Fjällgärde (SD)

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 68 Räddningstjänstförbundets verksamhet 2018, 
information

§ 69 Tertialrapport januari–april 2019 Härjedalens kommun 2019/616
§ 70 Allmänhetens frågestund 2019/543
§ 71 Medborgarförslag om inga fler reglerområden 

gällande snöskotertrafik
2013/265

§ 72 Medborgarförslag om inga fler regleringsområden 
gällande snöskotertrafik

2013/266

§ 73 Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska 
besluta om att inte införa reglerområde för snöskoter i 
Vemdalen

2017/647

§ 74 Medborgarförslag om att återremittera ärendet/beslutet 
om att inrätta ett reglerområde för snöskoter i 
Vemdalenområdet

2017/660

§ 75 Medborgarförslag om cykelväg Överberg-Sveg 2018/398
§ 76 Medborgarförslag om kommunala prioriteringar inför 

kommande länstrafikplan
2019/540

§ 77 Medborgarförslag om att prova 6-timmars arbetsdag 2019/546
§ 78 Medborgarförslag om cykelväg genom Bruksvallarna 2019/624
§ 79 Medborgarförslag om cykel/gång/rullskidvägar mellan 

Långå-Hede-Hedeviken-Vemdalen-Vemdalsskalet
2019/628

§ 80 Motion om behov av vägunderhåll, väg 311 
Sörvattnet-Tännäs

2018/464

§ 81 Motion om att handlingar till kommunfullmäktige kan 
fås på papper

2018/518

§ 82 Motion om anlägga en park vid korsningen Berggatan-
Härjedalsgatan

2018/573

§ 83 Motion om att införa förbud att framföra snöskoter på 
vissa marker enligt lokala trafikföreskrifter

2018/606

§ 84 Motion om att ta bort heltidsuppdraget som 
kommunchef

2019/555

§ 85 Interpellation om POSOM-gruppens existens i 
kommunen

2019/503

§ 86 Interpellation om kommunfullmäktiges 
webbsändningar

2019/615
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

§ 87 Revisionsrapport - Granskning av organisation och 
rutiner för kompetensförsörjning

2019/149

§ 88 Årsredovisning 2018, Härjedalens kommun 2019/511
§ 89 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
2019/562

§ 90 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för nämnden för bildning, fritid och 
kultur

2019/562

§ 91 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för socialnämnden

2019/562

§ 92 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden

2019/562

§ 93 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för valnämnden

2019/562

§ 94 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter

2019/562

§ 95 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan

2019/562

§ 96 Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner

2019/562

§ 97 Årsredovisning 2018, Jämtlands 
räddningstjänstförbund

2019/416

§ 98 Revisionsberättelse 2018, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund

2019/416

§ 99 Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län

2019/408

§ 100 Revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län

2019/408

§ 101 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2019/364
§ 102 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 

förtroendevalda
2019/426

§ 103 Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB 2019/570
§ 104 Pris på industrimark 2019/418
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

§ 105 Vägunderhållsutredning 2019 2019/419
§ 106 VA-plan 2019/444
§ 107 Avgifter inom äldreomsorg 2019/445
§ 108 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2019/523
§ 109 Redovisning ej färdigberedda motioner 2019/521
§ 110 Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 2019/524
§ 111 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2019/522
§ 112 Avsägelse uppdrag, Tage Fjellner (C) 2019/670
§ 113 Val av ledamöter i krisledningsnämnden 2019/545
§ 114 Val av ersättare i krisledningsnämnden 2019/545
§ 115 Val av ordförande i krisledningsnämnden 2019/545
§ 116 Val av vice ordförande i krisledningsnämnden 2019/545
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 68

Räddningstjänstförbundets verksamhet 2018, 
information

ÄRENDE

Förbundschef Lars Nyman från Jämtlands räddningstjänstförbund informerar 
om förbundets verksamheter och organisation. Särskild information lämnas 
om de kraftiga skogbränderna i länet under sommaren 2018.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 69
Dnr Kommunstyrelsen 2019/616

Tertialrapport januari–april 2019 Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Tertialrapporten läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunens ekonomichef Ola Regnander presenterar en tertialrapport över 
månaderna januari till april 2019. Kommunens ekonomiska läge är fortsatt 
ansträngt.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att tertialrapporten läggs 
till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 70
Dnr Kommunstyrelsen 2019/543

Allmänhetens frågestund

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Frågestunden avslutas.

 ÄRENDE

Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ska allmänheten ges tillfälle 
att ställa frågor om kommunens verksamheter.

En person ställer tre frågor till Lars-Gunnar Nordlander (S) om hur 
kommunen kan tillåta att vårdpersonal säger upp sig, om vad kommunen ska 
spara pengar på och om vart kommunens miljötänk har tagit vägen. 
Nordlander besvarar frågorna.

En person ställer tre frågor till Anders Häggkvist (C) om förslag till 
uppsägningar bland kommunens personal även innefattar städpersonal, om 
var utlovade besparingar om 13 miljoner har tagit vägen, samt om privata 
bolag kommer lösa kommunens problem. Häggkvist besvarar frågorna

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att frågestunden 
förklaras avslutad.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 71
Dnr Kommunstyrelsen 2013/265

Medborgarförslag om inga fler reglerområden gällande 
snöskotertrafik

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget avslås.

 ÄRENDE

Frans Pedersen, Sveg, föreslår (som det får förstås) att kommunen beslutar att 
inte bidra till att fler reglerområden för skotertrafik skapas inom Härjedalens 
kommun. Av motiveringen till förslaget kan man utläsa att förslaget mer 
specifikt gäller planerat regleringsområde för skotertrafik i Vemdalenområdet.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet med 
skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som hittills har 
arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.

Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett beslut 
om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.

Ekonomi

Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Medborgarförslaget avslås.

JÄV

Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 72
Dnr Kommunstyrelsen 2013/266

Medborgarförslag om inga fler regleringsområden 
gällande snöskotertrafik

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget avslås.

 ÄRENDE

Ewy Carlsson, Vemdalen, föreslår (som det får förstås) att kommunen ska 
upphöra med arbetet att skapa ett regleringsområde (för skoter i Vemdalen).

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet 
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som 
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.

Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett 
beslut om bifall skulle dock i praktik skulle sakna verkan.

Ekonomi

Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Medborgarförslaget avslås.

JÄV

Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendet handläggning på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 73
Dnr Kommunstyrelsen 2017/647

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska 
besluta om att inte införa reglerområde för snöskoter i 
Vemdalen

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

- Medborgarförslaget avslås.

ÄRENDE

Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att 
inte införa reglerområde för snöskoter i Vemdalen.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet 
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som 
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.

Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett 
beslut om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.

Ekonomi

Ärendet påverkar inte i sig kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Medborgarförslaget avslås.

JÄV

Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 74
Dnr Kommunstyrelsen 2017/660

Medborgarförslag om att återremittera ärendet/beslutet 
om att inrätta ett reglerområde för snöskoter i 
Vemdalenområdet

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget avslås.

 ÄRENDE

Yngve Börne, Glöte, föreslår att ärendet om att inrätta ett reglerområde för 
skoter i Vemdalsområdet återremitteras.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet 
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som 
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet. Alltså finns 
inte längre något ärende om skoterregleringsområde i Vemdalsområdet att 
återremittera, på vare sig kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens bord.

Förslagsställaren närvarar och yttrar sig.

Ekonomi

Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Medborgarförslaget avslås.

JÄV

Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 75
Dnr Kommunstyrelsen 2018/398

Medborgarförslag om cykelväg Överberg-Sveg

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget avslås.

- Samhällsbyggnadsförvaltningens gatukontor överlämnar ärendet till 
Trafikverket vid kommande strategimöte.

 ÄRENDE

Eva Jonsson, Sveg, föreslår att kommunen anlägger en cykelväg från 
Överberg till Sveg. Sträckan är cirka 4,5 kilometer lång. Vägarna längs 
vilken cykelvägen föreslås är allmänna vägar för vilka Trafikverket ansvarar, 
riksväg 84 och länsväg 506.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Medborgarförslaget avslås

- Samhällsbyggnadsförvaltningens gatukontor överlämnar ärendet till 
Trafikverket vid kommande strategimöte.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Gatuningenjör
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 76
Dnr Kommunstyrelsen 2019/540

Medborgarförslag om kommunala prioriteringar inför 
kommande länstrafikplan

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.

 ÄRENDE

Tim Ekfeldt och Andreas Myhr, Bruksvallarna, föreslår att kommunen i sina 
prioriteringar till Region Jämtland Härjedalen inför den kommande 
länstrafikplanen ska ha med en gångväg och gärna också farthinder på väg 
533 genom Bruksvallarna.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att medborgarförslaget 
lämnas över till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 77
Dnr Kommunstyrelsen 2019/546

Medborgarförslag om att prova 6-timmars arbetsdag

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.

ÄRENDE

Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen prövar 6-timmars 
arbetsdag.

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.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 78
Dnr Kommunstyrelsen 2019/624

Medborgarförslag om cykelväg genom Bruksvallarna

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.

ÄRENDE

Annelie Lundemo, Bruksvallarna, föreslår att kommunen påverkar 
Trafikverket i syfte att se till att en cykelväg anläggs genom Bruksvallarna 
och vidare till Funäsdalen.

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.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 79
Dnr Kommunstyrelsen 2019/628

Medborgarförslag om cykel/gång/rullskidvägar mellan 
Långå-Hede-Hedeviken-Vemdalen-Vemdalsskalet

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.

ÄRENDE

Christina Bäckman, Hede, föreslår att kommunen utreder möjligheten att 
uppföra cykel-, gång- och rullskidvägar för att knyta ihop orterna eller 
sträckan Långå–Hede–Hedeviken–Vemdalen–Vemdalsskalet i ett enhetligt 
spårsystem. Bäckman rekommenderar att utredningens förutsättning bör vara 
att spåren ska anläggas efter samma sträckning som väg och avgränsas med 
ett lägre staket.

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.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 80
Dnr Kommunstyrelsen 2018/464

Motion om behov av vägunderhåll, väg 311 Sörvattnet-
Tännäs

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

 ÄRENDE

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunen uppvaktar Trafikverket för att 
påskynda det akuta behovet av upprustning på väg 311. Kommunstyrelsen 
föreslås få ansvaret för att uppvaktningen genomförs, samt för att därefter 
informera kommunfullmäktige.

Väg 311 mellan Sörvattnet och Tännäs har varit i dåligt skick. Kommunen 
har under ett antal tillfällen påtalat och diskuterat detta med Trafikverket. 
Senast det gjordes var 2017-05-16.

Under sommaren 2018 påbörjades beläggningsarbeten på sträckan, vilka 
skall färdigställas under 2019.

Vägen är i mycket bättre skick idag efter de åtgärder som är gjorda. 
Kommunen fortsätter att föra samtal med Trafikverket om möjligheten att få 
en bättre linjeföring av vägen. Räta kurvor och krön samt få en bättre 
förstärkning för att klara tung trafik.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Motionen avslås.

YRKANDE

Lars-Olof Mattsson (M), biträdd av Olle Larsson (LPO), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 80, fortsättning

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 81
Dnr Kommunstyrelsen 2018/518

Motion om att handlingar till kommunfullmäktige kan 
fås på papper

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Motionen avslås.

- De som har behov av det ska få kommunfullmäktiges handlingar skickade 
till sig på papper.

ÄRENDE

Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att handlingarna till fullmäktige skall 
återgå på papper till de som i fortsättningen önskar det. 

Kommunfullmäktige beslutade § 57/2015 att införa digitala utskick av 
möteshandlingar och inköpa läsplattor till de förtroendevalda. 
Kommunfullmäktige förtydligade beslutet § 218/2017 att möteshandlingar 
vid kommunfullmäktiges sammanträden ska distribueras digitalt till 
ledamöterna.
 
Fjällgärde menar att personer som inte behärskar datorteknik ställs utanför 
samhället och yrkar att fullmäktiges beslut rivs upp eller att de som inte 
behärskar tekniken även i fortsättningen får handlingarna på papper.

Kommunen erbjuder utbildning och hjälp för de som har problem att handha 
den nya tekniken.

Ekonomi

Digital distribution av handlingar medför lägre kostnader för papper och 
porto. Arbetsåtgången för kanslipersonalen är mindre vid ett digitalt utskick.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Motionen avslås.

 - De som har behov av det ska få kommunfullmäktiges handlingar skickade 
till sig på papper.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 81, fortsättning

YRKANDE

Ingegärd Fjällgärde (SD) yrkar att motionen bifalls.

Olle Larsson (LPO), biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) och Gunilla 
Zetterström-Bäcke (S), yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar först om motionen bifalls eller avslås och finner att den 
avslås. Ordförande prövar därefter kommunstyrelsens förslag att de som har 
behov av det ska få kommunfullmäktiges handlingar skickade till sig på 
papper.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 82
Dnr Kommunstyrelsen 2018/573

Motion om att anlägga en park vid korsningen 
Berggatan-Härjedalsgatan

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Motionen avslås.

ÄRENDE

Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att kommunen anlägger av en park vid 
korsningen Berggatan-Härjedalsgatan.

Förslaget gäller en tomt i korsningen på Bergatan och Härjedalsgatan. Det är 
inte kommunen, utan Härjegårdar Fastighets AB äger marken och bolaget 
planerar att anlägga en parkeringsplats på fastigheten.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

Motionen avslås.

YRKANDE

Ingegärd Fjällgärde (SD) yrkar att motionen bifalls

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Fjällgärdes yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (SD), Olle Larsson (LPO) och Nils-Olof Friberg (LPO) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Motionär
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 83
Dnr Kommunstyrelsen 2018/606

Motion om att införa förbud att framföra snöskoter på 
vissa marker enligt lokala trafikföreskrifter

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Motionen avslås.

ÄRENDE

Nils-Olof Friberg (LPO) föreslår att kommunfullmäktige bör ge i uppdrag att 
införa förbud att framföra snöskoter på vissa marker enligt lokala 
trafikföreskrifter i samarbete med de lokala snöskoterklubbarna.

Lokala trafikföreskrifter är inte tänkte att användas ”i terrängen på fjället” 
det framgår av 1 kap. 1 § trafikförordningen;

”Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. 
Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i 
terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594).”

Kommunens näringslivsavdelning har den 28 januari haft en träff med 
Vemdalens snöskoterklubb där man uppmanade klubben att komma med ett 
förslag gällande leder och förbudsområden i Vemdalenområdet. 
Snöskoterklubben, markägarna och näringen i området måste samarbeta och 
hitta en lösning på de problem som finns.

JÄV

Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Motionen avslås.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 83, fortsättning

YRKANDE

Nils-Olof Friberg (LPO) yrkar att ärendet återremitteras för klargörande av 
om kommunen kan använda lokala trafikföreskrifter för att reglera 
skoterkörning i terräng.

Lars-Olof Mattsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar först Fribergs återremissyrkande och finner att det avslås. 

Ordförande prövar därefter kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 84
Dnr Kommunstyrelsen 2019/555

Motion om att ta bort heltidsuppdraget som 
kommunchef

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) föreslår att heltidsuppdraget som kommunchef tas bort.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att motionen överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 85
Dnr Kommunstyrelsen 2019/503

Interpellation om POSUM-gruppens existens i 
kommunen

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Interpellationen anses besvarad.

ÄRENDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Häggkvist (C) om huruvida det existerar någon POSUM-
grupp i kommunen.

Häggkvist besvarar interpellationen.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att interpellationen anses 
besvarad.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 86
Dnr Kommunstyrelsen 2019/615

Interpellation om kommunfullmäktiges 
webbsändningar

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Interpellationen anses besvarad.

ÄRENDE

Olle Larsson (LPO) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Häggkvist (C) om varför webbsändningen inte fungerade 
vid fullmäktiges sammanträde 2019-04-29, om det vid fler tillfällen har varit 
problem med webbsändningarna och om det är ett demokratiskt problem om 
dessa inte fungerar som de ska.

Häggkvist besvarar interpellationen.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att interpellationen anses 
besvarad.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 87
Dnr Kommunstyrelsen 2019/149

Revisionsrapport - Granskning av organisation och 
rutiner för kompetensförsörjning

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Revisionsrapporten med svar läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunens revisorer har i revisionsrapporten ”Granskning av organisation 
och rutiner för kompetensförsörjning” granskat kommunens HR-avdelning 
och lämnat en rad rekommendationer.

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) informerar om resultatet av 
den granskning som revisorerna genomfört.

Kommunstyrelsen svarade revisorerna vid sammanträdet den 8 maj.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att revisionsrapporten 
med svar läggs till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 88
Dnr Kommunstyrelsen 2019/511

Årsredovisning 2018, Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Årsredovisningen godkänns

ÄRENDE

Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträdet 2019-05-08 årsredovisning 
för 2018. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om årsredovisningen 
godkänns.

Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse tillstyrkt att 
årsredovisningen godkänns.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 89
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 med, 
hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

- Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelsens samtliga 
ledamöter för bristande uppsikt över socialnämnden.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Revisorernas ordförande Folke Bäck informerar om revisionsberättelsen och 
om revisorernas bedömningar.

Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsens samtliga ledamöter 
för otillräcklig uppsikt över socialnämnden. Kommunfullmäktige ska utöver 
frågan om ansvarsfrihet ta ställning till om kommunfullmäktige också själva 
ska rikta anmärkning mot kommunstyrelsens ledamöter.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med 
hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

- Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot kommunstyrelsens samtliga 
ledamöter, med samma motivering som revisorerna anger i 
revisionsberättelsen.

JÄV

Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Jenny 
Hansen (C), Mats Ericsson (C), Pelle Johansson (S), Gunilla Zetterström-
Bäcke (S), Lars-Gunnar Nordlander (S) och Ingegärd Fjällgärde (SD) deltar 
inte i beslutet på grund av jäv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 89, fortsättning

YRKANDE

Olle Larsson (LPO) yrkar att kommunstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet, 
med hänvisning till revisorernas allvarliga anmärkning.

Christer Nordqvist (S) yrkar bifall till presidiets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Larssons yrkande mot presidiets förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

RESERVATION

Olle Larsson (LPO) och Nils-Olof Friberg reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
-

30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 90
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för nämnden för bildning, fritid och kultur

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Nämnden för bildning, fritid och kultur beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Kommunens revisorer tillstyrker att nämnden för bildning, fritid och kultur 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Nämnden för bildning, fritid och kultur och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas 
tillstyrkan.

JÄV

Gunnar Hedin (C), Anneli Fundin (C), Pontus Nissblad (M), Pelle Johansson 
(S), Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) 
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

2:e vice ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 91
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för socialnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Socialnämnden beviljas ansvarsfrihet, men med en anmärkning från 
kommunfullmäktige. Ansvarsfriheten motiveras med att socialnämnden har 
uppvisat god prognossäkerhet, att kommunfullmäktige har beviljat ett 
tilläggsanslag som påvisar förståelse för nämndens situation, samt att 
socialnämnden påbörjade ett förändringsarbete i syfte att komma tillrätta 
med just de problem som revisorerna har påtalat. Anmärkningen motiveras 
med att de åtgärder som nämnden vidtog inte har varit fullt tillräckliga.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Kommunens revisorer avstyrker att socialnämnden och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till 
bristande ledning, styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi samt 
otillräcklig måluppfyllnad av både ekonomiska mål och verksamhetsmål.

Margareta Mahmoud-Persson (KD) lämnar dåvarande socialnämndens 
förklaring över den kritik som riktats mot nämnden.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Socialnämnden nekas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med samma 
motivering som revisorerna angett för sin avstyrkan.

JÄV

Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Christer Nordqvist (S), Margareta 
Mahmoud-Persson (KD) och Thomas Wiklund (M) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 91, fortsättning

YRKANDE

Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till presidiets förslag.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Eva-Britt Boij (L) yrkar att 
socialnämnden beviljas ansvarsfrihet, men med en anmärkning från 
kommunfullmäktige. Ansvarsfriheten motiveras med att socialnämnden har 
uppvisat god prognossäkerhet, att kommunfullmäktige har beviljat ett 
tilläggsanslag som påvisar förståelse för nämndens situation, samt att 
socialnämnden påbörjade ett förändringsarbete i syfte att komma tillrätta 
med just de problem som revisorerna har påtalat.. Anmärkningen motiveras 
av att de åtgärder som nämnden vidtog inte har varit tillräckliga.

BESLUTSGÅNG

1:e vice ordförande ställer presidiets förslag mot Nordlanders och Boijs 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Boijs och Nordlanders 
yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders och Boijs yrkande, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande.

Omröstningsresultat

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 21 ja-röster mot 4 nej-röster 
och en som avstår bifaller Nordlanders och Boijs yrkande

RESERVATION

Olle Larsson (LPO), Nils-Olof Friberg (LPO) och Ingegärd Fjällgärde (LPO) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 92
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Miljö- och byggnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Kommunens revisorer tillstyrker att miljö- och byggnämnden och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2018.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Miljö- och byggnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

JÄV

Thomas Wiklund (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 93
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för valnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Kommunens revisorer tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för 2018.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

JÄV

Lars-Gunnar Nordlander (S) och Magnus Karlsson (S) deltar inte i beslutet 
på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 94
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Kommunens revisorer tillstyrker att gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för 2018.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

 - Gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

JÄV

Margareta Mahmoud-Persson (KD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 95
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till 
revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Kommunens revisorer har upprättat revisionsberättelse över 
2018 års verksamhet.

Kommunens revisorer tillstyrker att gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2018.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till 
revisorernas tillstyrkan.

JÄV

Anders Häggkvist (C) och Thomas Wiklund (M) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 96
Dnr Kommunstyrelsen 2019/562

Revisionsberättelse 2018, Härjedalens kommun – 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet.

Kommunens revisorer tillstyrker att gemensamma nämnden för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2018.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

JÄV

Pontus Nissblad (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

BESLUT

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 97
Dnr Kommunstyrelsen 2019/416

Årsredovisning 2018, Jämtlands 
räddningstjänstförbund

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Räddningstjänstförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.

ÄRENDE

Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 och skickat den till förbundets medlemmar. 

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Räddningstjänstförbundets i Jämtlands län årsredovisning godkänns.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 98
Dnr Kommunstyrelsen 2019/416

Revisionsberättelse 2018, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 Räddningstjänstförbundets direktion och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas 
tillstyrkan.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan utgången av juni månad besluta om 
ansvarsfrihet. Detta gäller även kommunförbund som kommunen är medlem 
i.

De revisorer som har utsetts att granska räddningstjänstförbundets 
verksamhet tillstyrker att förbundets direktion samt de enskilda 
medlemmarna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Räddningstjänstförbundets direktion och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas 
tillstyrkan.

JÄV

Pontus Nissblad (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 99
Dnr Kommunstyrelsen 2019/408

Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i Jämtlands län

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.

ÄRENDE

Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 och skickat den till förbundets medlemmar.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 100
Dnr Kommunstyrelsen 2019/408

Revisionsberättelse 2018, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Styrelsen för samordningsförbundet i Jämtlands län beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

ÄRENDE

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning ska medlemmarna i ett 
samordningsförbund var för sig pröva om ansvarsfrihet ska beviljas. 
Eftersom Härjedalens kommun är medlem i samordningsförbundet i 
Jämtlands län, ska kommunfullmäktige besluta om förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna som utsetts att granska förbundets verksamhet tillstyrker att 
förbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag 

- Styrelsen för samordningsförbundet i Jämtlands län beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018, med hänvisning till revisorernas tillstyrkan.

JÄV

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 101
Dnr Kommunstyrelsen 2019/364

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning antas med ändringen att 
tidsbegränsningarna i avsnittet om den allmänpolitiska debatten tas bort.

ÄRENDE

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning 
för kommunfullmäktige. De två huvudsakliga förändringarna är dels att 
kommunens bestämmelser om allmänpolitisk debatt föreslås arbetas in i 
arbetsordningen, dels att bestämmelserna om valberedningens samman-
sättning ändras så att dessa bättre stämmer överens med kommunallagens 
bestämmelser. Bestämmelserna om valberedningen är för närvarande i 
princip oförenliga med kommunallagens (SFS 2017:725) bestämmelser om 
hur val till beredningar ska förrättas och kan i praktik orsaka oklarheter kring 
hur valet till beredningen ska förrättas. Av både principiella och praktiska 
skäl vore det därför lämpligt att kommunfullmäktiges arbetsordning ändras 
på sådant sätt att den bättre överensstämmer med lagen.

Utöver de två större ändringarna har vissa redaktionella ändringar gjorts. 
Samtliga ändringar som har gjorts jämfört med den gällande arbetsordningen 
är markerade i förslaget.

Ekonomi

Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning antas med ändringen att 
tidsbegränsningarna i avsnittet om den allmänpolitiska debatten tas bort.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 102
Dnr Kommunstyrelsen 2019/426

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Förslaget till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
antas med tillägget att det i bestämmelserna införs en regel som begränsar 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst till högst 2 500 kronor per dag.

 - 9 § andra stycket i Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd i 
Härjedalens kommun ändras från ”Oppositionsråd arvoderas enligt 6 § 
’Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.’” till 
”Oppositionsråd arvoderas enligt ’Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda.’”

ÄRENDE

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny politisk 
organisation antogs också nya bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. Då bestämmelserna började tillämpas visade sig att de kan 
förtydligas. I förslaget har till exempel förtydligats att intyg om förlorade 
inkomster ska lämnas årligen, samt att inga ersättningar för förlorade in-
komster betalas om intyg saknas. I förslaget finns också en utökad rätt till 
ersättningar för icke tjänstgörande ersättare. Det har även förtydligats vad 
som gäller för årsarvoderade politiker när dessa deltar vid fullmäktiges 
sammanträde.

Ekonomi

Att utöka icke tjänstgörande ersättares rätt till ersättningar kommer innebära 
en kostnadsökning. Med dagens regler och sammansättning i de berörda 
organen skulle kostnaden för sammanträdesarvoden till icke tjänstgörande 
ersättare i teorin högst kunna uppgå till cirka 43 000 kr. Motsvarande summa 
om förslaget antas skulle vara cirka 117 000 kr.

Påverkan på restids- och kilometerersättningar samt ersättningar för 
förlorade inkomster är svårare att beräkna, men under antagandena att 
samtliga ersättare har en resväg till sammanträdet om 40 km, ett 
inkomstbortfall per timme om 160 kr och för varje sammanträde förlorar 8 
timmar inkomst, kan kostnaden vid idag rådande förutsättningar i teori som 
högst bli cirka 111 000 kr. Motsvarande summa om förslaget antas blir cirka 
277 000 kr. Inga gemensamma nämnder utöver gemensamma miljö- och 
byggnämnden har tagits med i beräkningarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 102, fortsättning

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Förslaget till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
antas med tillägget att det i bestämmelserna införs en regel som begränsar 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst till högst 2 500 kronor per dag.

 - 9 § andra stycket i Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd i 
Härjedalens kommun ändras från ”Oppositionsråd arvoderas enligt 6 § 
’Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.’” till 
”Oppositionsråd arvoderas enligt ’Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda.’”

YRKANDE

Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-23
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 103
Dnr Kommunstyrelsen 2019/570

Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Fullmäktige godkänner att Härjegårdar fastighets AB genomför 
försäljningar av fastigheter i enlighet med bilaga 1 och reviderad bilaga 2.

ÄRENDE

Härjegårdar Fastighets AB befinner sig i en mycket svår ekonomisk 
situation. Bakgrunden till detta är behovet av nedskrivningar av 
fastigheternas värde i samband med nya fastighetsvärderingar och en 
dramatisk ökning av vakansgraden i bolagets bestånd det senaste året.

Fastighetsbolaget har också ett antal lokaler som renoverades för att fungera 
som hem för vård och boende i samband med flyktingkrisen, och som nu står 
tomma.

Härjegårdar behöver avyttra ett antal fastigheter för att vända befarade 
underskott till överskott. Bolaget har tagit fram två listor med fastigheter 
som man önskar avyttra, bilaga 1 och 2. Enligt kommunens ägardirektiv ska 
kommunfullmäktiges godkännande inhämtas för försäljningar av fastigheter 
över 5 000 000 kronor, exklusive moms.

Efter en försäljning av fastigheterna skulle Härjegårdars omsättning 
understiga 80 000 000 kronor, vilket innebär att man inte omfattas av 
Skatteverkets ned- och uppskrivningsregler (K3-regelverket).

Ekonomi

Förslaget innebär att Härjegårdar Fastighets AB ges möjlighet att skapa ett 
överskott i ekonomin, istället för underskott.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar

- Fullmäktige godkänner att Härjegårdar fastighets AB genomför 
försäljningar av fastigheter i enlighet med bilaga 1 och reviderad bilaga 2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-23
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Kf § 103, fortsättning

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
med ändringen att fastigheten Lilhärdals kyrkby 9:11, Mobacka, undantas 
från försäljningen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Zetterström-Bäckes 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Zetterström-Bäckes 
yrkande.

Omröstningsresultat

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 6 nej-röster 
och 1 som avstår bifaller kommunstyrelsens förslag. 

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V), Margareta Mahmoud-
Persson (KD), Ingegärd Fjällgärde (SD) och Mahmoud Alkwas (S) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Härjegårdar Fastighets AB
Kommunchef
Ekonomichef

47



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 104
Dnr Kommunstyrelsen 2019/418

Pris på industrimark

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Priset på industrimark ändras till 20 kronor/kvadratmeter från och med 1 
oktober 2019.

 ÄRENDE

Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt prisbilden och gällande 
principer vid försäljning av industrimark i angränsande kommuner och i 
dagsläget fått information från Bergs, Ljusdals och Älvdalens kommuner:

Bergs kommun
Priset på planlagd industrimark är 60 kronor/kvadratmeter, medan priset för 
mark utanför detaljplan, så kallad råmark, är 20 kronor/kvadratmeter.

Älvdalens kommun
Priset består av en exploateringsavgift på 54 000 kronor plus 10 
kronor/kvadratmeter. Exploateringsavgiften är kopplad till basbeloppet och 
är därmed indexreglerad. Normal storlek på industritomter är 3 000–5 000 
kvadratmeter. Vid tomtstorlekar över 1 hektar betalas två 
exploateringsavgifter. Utgående från storlek på industritomter får man då ett 
totalpris på 21–28 kronor/kvadratmeter.

Ljusdals kommun
Här har man en något varierande prisbild med avseende på läget.
Område 1 vid Ljusdal ligger vid infarten till tätorten vid riksväg 84 mot 
Hudiksvall, där är priset 50 kronor/kvadratmeter för nyetablering och 
35 kronor/kvadratmeter vid utökning av befintlig tomt. 

Område 2 vid Ljusdal ligger lite längre från tätorten och inte vid en riksväg, 
pris 28 kronor/kvadratmeter.

Område 3 mellan Ljusdal och Färila ligger vid riksväg 83, pris 
20 kronor/kvadratmeter.

Område 4 utanför Färila, ej direkt vid men nära tillgång till riksväg 83, pris 
25 kronor/kvadratmeter.

Område 5 utanför Järvsö vid riksväg 83, pris 
25 kronor/kvadratmeter.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 104, fortsättning

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Priset på industrimark ändras till 20 kronor/kvadratmeter från och med 1 
oktober 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-23
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 105
Dnr Kommunstyrelsen 2019/419

Vägunderhållsutredning 2019

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Allt icke lagbundet vägunderhåll utanför tätorter avvecklas, senast 1 
oktober 2020.

- Ersättningsbeloppet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet med 
permanent boende, indexregleringen avskaffas.

- Ersättningsbeloppet kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller 
gemensamhetsanläggningar och för vägar där permanent boende finns.

- Inom tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där 
kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är 
praktiskt möjligt, senast den 31 maj 2023

ÄRENDE

För närvarande plogar och underhåller kommunen 28 mil vägar. Budgeten 
för detta är 7 500 000 kronor. I stadsplanen finns det bara 4 mil väg som 
kommunen är ansvarig för. En översyn av enskilda vägar och tätortsgränser 
har utförts. Alla vägar har utretts och ett förslag har utformats. 
Enligt förslaget ska 99 vägar överlämnas till fastighetsägare och 43 vägar 
som berör VA-verksamheten ska avgiftsbeläggas. Kommunen ska ploga 
vägar bara inom tätorterna. Resten ska överlämnas till fastighetsägarna där 
det är möjligt.
Detta förslag kallas vägutredningen och ligger till grund för fortsatt arbete.
Ekonomi

Vägutredningens mål är att sänka kostnader för drift och underhåll av vägar. 
Besparingen kan vara 412 000 kronor år 2020. På sikt kan besparingen 
sammanlagt vara 1 584 000 kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-23
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 105, fortsättning

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar

- Allt icke lagbundet vägunderhåll utanför tätorter avvecklas, senast 1 
oktober 2020.

- Ersättningsbeloppet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet med 
permanent boende, indexregleringen avskaffas.

- Ersättningsbeloppet kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller 
gemensamhetsanläggningar och för vägar där permanent boende finns.

- Inom tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där 
kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är 
praktiskt möjligt, senast den 31 maj 2023.

YRKANDE

Lars-Olof Mattsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nils-Olof Friberg (LPO) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Fribergs yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 106
Dnr Kommunstyrelsen 2019/444

VA-plan

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Förslaget till VA-policy och VA-handlingsplan antas.

ÄRENDE

Kommunal VA-planering har blivit alltmer aktuell, bland annat beroende på 
att lagstiftningen i form av Miljöbalken, Vattentjänstlagen och EU:s 
ramdirektiv för vatten ställer nya krav på kommunerna. Behovet av en 
långsiktig VA-planering blir alltmer uppenbar, inte bara för att kortsiktigt 
uppfylla lagar och myndighetskrav utan framför allt för att styra 
utvecklingen mot en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl inom som 
utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA. Därmed är det 
nödvändigt med en strukturerad handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över 
hela kommunen.

Kommunens VA-planering ska utgöra ett underlag till den 
kommunomfattande översiktsplanen för att ge förutsättningar både för 
kommunens bebyggelseplanering och för hantering av mark- och 
vattenområden samt arbetas in i kommunens verksamheter.

VA-policyn beskriver vilka ställningstaganden som ska styra VA-
planeringen och hur prioriteringar ska göras. Dessa ställningstaganden 
omsätts sedan till åtgärder i VA-handlingsplanen.VA-policyn och VA-
handlingsplanen har redovisats vid en workshop för politiker i 
Kommunstyrelsen, den 12 mars 2019. Efter denna workshop har synpunkter 
arbetats in i och VA-policy och VA-handlingsplan ligger nu för antagande.

Ekonomi

Verksamheterna är till stor del taxefinansierade.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag 

- Förslaget till VA-policy och VA-handlingsplan antas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 106, fortsättning

YRKANDE

Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att verksamheterna ska finansieras av de som är anslutna och 
kommer att anslutas till VA-nätet.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande.

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 23 ja-röster mot 3 nej-röster 
och 1 som avstår bifaller kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

Olle Larsson LPO, Nils-Olof Friberg (LPO) och Ingegärd Fjällgärde (SD) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Vatten och Miljöresurs
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 107
Dnr Kommunstyrelsen 2019/445

Avgifter inom äldreomsorg

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Nya taxor fastställs med priserna 380 kronor per utförd timme hemtjänst, 
300 kronor per månad fast avgift för hemsjukvård, 300 kronor per besök för 
enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till hemsjukvård.

- Taxorna gäller från och med 2019-09-01.

- Avgifter för matabonnemang och matdistribution höjs med 10 % från 
2020-01-01.

- Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Härjedalens kommun uppdateras enligt förslag.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-10 § 128 att debitering av hemtjänst 
ska ändras från avgift per nivå till debitering per utförd timme. Förut-
sättningen för detta har varit att det digitala planerings och tidsmätnings-
systemet TES är infört i verksamheterna.

Kommunens kostnad per timme för hemtjänst bedöms vara 380 kronor, 
exklusive administration och ledning.

Kommunens priser för så kallade matabonnemang motsvarar idag inte 
kommunens kostnader för att tillhandahålla tjänsten, samtidig som 
samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att priserna på livsmedel 
kommer att stiga med 10 % i samband med ny upphandling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 107, fortsättning

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens  förslag 

- Nya taxor fastställs med priserna 380 kronor per utförd timme hemtjänst, 
300 kronor per månad fast avgift för hemsjukvård, 300 kronor per besök för 
enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till hemsjukvård.

- Taxorna gäller från och med 2019-09-01.

- Avgifter för matabonnemang och matdistribution höjs med 10 % från 
2020-01-01.

- Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning i Härjedalens kommun uppdateras enligt förslag.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 108
Dnr Kommunstyrelsen 2019/523

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Rapporten över ej färdigberedda medborgarförslag läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.

Rapport över medborgarförslag som inte är färdigberedda redovisas vid 
dagens sammanträde

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att rapporten läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-

56



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 109
Dnr Kommunstyrelsen 2019/521

Redovisning ej färdigberedda motioner

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Rapporten över ej färdigberedda motioner läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa vilka motioner som ännu inte är färdigberedda.

Rapport över motioner som inte är färdigberedda redovisas vid dagens 
sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att rapporten läggs till 
handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-

57



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 110
Dnr Kommunstyrelsen 2019/524

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Rapporten över verkställigheten av bifallna medborgarförslag läggs till 
handlingarna.

ÄRENDE

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa om eller hur de medborgarförslag som har bifallits därefter 
har verkställts.

Rapport över verkställigheten av bifallna medborgarförslag redovisas vid 
dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att rapporten läggs till 
handlingarna

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-

58



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 111
Dnr Kommunstyrelsen 2019/522

Redovisning verkställighet bifallna motioner

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Rapporten över verkställigheten av bifallna motioner läggs till 
handlingarna.

ÄRENDE

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
per år redovisa om eller hur de motioner som har bifallits därefter har 
verkställts.

Rapport över verkställigheten av bifallna motioner redovisas vid dagens 
sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att rapporten över 
verkställigheten av bifallna motioner läggs till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-

59



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 112
Dnr Kommunstyrelsen 2019/670

Avsägelse uppdrag, Tage Fjellner (C)

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Tage Fjellner (C) befrias den 1 juli från uppdraget som revisor.

ÄRENDE

Tage Fjellner (C) avsäger sig uppdraget som revisor. Fjellner önskar den 1 
juli befrias från uppdraget.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
den 1 juli befriar Fjellner från uppdraget som revisor.

BESLUTSGÅNG

- Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
-

60



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 113
Dnr Kommunstyrelsen 2019/545

Val av ledamöter i krisledningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Margareta Mahmoud-
Persson (KD), Olle Larsson (LPO) och Magnus Karlsson (S) väljs till 
ledamöter i krisledningsnämnden under mandatperioden 2019–2022. 

ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april § 54 att anta nytt reglemente för 
krisledningsnämnden. Nämnden ska enligt reglementet bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs separat.

FÖRSLAG

Valberedningens förslag 

- Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Margareta Mahmoud-
Persson (KD), Olle Larsson (LPO) och Magnus Karlsson (S) väljs till 
ledamöter i krisledningsnämnden under mandatperioden 2019–2022.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Valda

61



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 114
Dnr Kommunstyrelsen 2019/545

Val av ersättare i krisledningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Bengt-Arne Persson (L), Billy 
Anklew (LPO) och Johan Fredholm (M) väljs till ersättare i 
krisledningsnämnden under mandatperioden 2019–2022.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april § 54 att anta nytt reglemente för 
krisledningsnämnden. Nämnden ska enligt reglementet bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs separat.

FÖRSLAG

Valberedningens förslag 

- Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Bengt-Arne Persson (L), Billy 
Anklew (LPO) och Johan Fredholm (M) väljs till ersättare i 
krisledningsnämnden under mandatperioden 2019–2022.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Valda

62



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 115
Dnr Kommunstyrelsen 2019/545

Val av ordförande i krisledningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Anders Häggkvist (C) väljs till krisledningsnämndens ordförande under 
mandatperioden 2019–2022.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska bland krisledningsnämndens ledamöter välja en 
ordförande. 

YRKANDE

Pontus Nissblad (M) yrkar att Anders Häggkvist (C) väljs till 
krisledningsnämndens ordförande under mandatperioden 2019–2022.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nissblads yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Vald

63



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-06-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

KF § 116
Dnr Kommunstyrelsen 2019/545

Val av vice ordförande i krisledningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

 - Lars-Gunnar Nordlander väljs till krisledningsnämndens vice ordförande 
under mandatperioden 2019–2022.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska bland krisledningsnämndens ledamöter välja en 
vice ordförande.

YRKANDE

Pontus Nissblad (M) yrkar att Lars-Gunnar Nordlander väljs till 
krisledningsnämndens vice ordförande under mandatperioden 2019–2022.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nissblads yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Vald

64



Sida 1 av 6

Närvaro kommunfullmäktige

Ledamöter Parti
Tjänst-
görande Ja Nej

Av-
står Res Ja Nej

Av-
står Res

1
Pernilla Heijdenbeck-

Persson, ordförande S
§§ 68--89, 92--
116 x

2
Gunnar Hedin, 1:e vice 

ordförande C
§§ 68--89, 91--
116 x x

3
Åke Remén, 2:e Vice 

ordförande V X x x

4 Anders Häggkvist C

§§ 68--70, 75--
82, 84--88, 90--
94, 96--99, 101-
-116 x x

5 Sandra Sime C

6 Mats Eriksson C
§§ 68--88, 90--
116 x x

7 Jenny Hansen C
§§ 68--88, 90--
116 x x

8 Mikael Jonasson C
9 Maj-Britt Halvarsson C X x x

10 Margareta Mahmoud-Persson KD
§§ 68--90, 92--
93, 95--116 x

11 Torbjörn Rensberg L
12 Olle Larsson LPO X x x
13 Billy Anklew LPO
14 Nils-Olof Friberg LPO X x x

15 Johan Fredholm M
§§ 68--88, 90--
116 x x

16 Thomas Wiklund M

§§ 68--88, 90, 
93--94, 96--
116 x

17 Pontus Nissblad M
§§ 68--89, 91--
95, 97, 99--116 x x

18 Lars-Olof Mattsson M
§§ 68--88, 90--
116 x x

19 Lars-Gunnar Nordlander S

§§ 68--88, 90--
92, 94--99, 101-
-116 x x

20 Gunilla Zetterström-Bäcke S
§§ 68--88, 91--
116 x x

Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2019

§ 91 § 103
Omröstningar



Sida 2 av 6

Närvaro kommunfullmäktige

21 Magnus Karlsson S
§§ 68--92, 94--
116 x x

22 Pelle Johansson S §§ 68--88, 91-- x x
23 Torbjörn Bergman S X x x
24 Helén Westfält S

25 Christer Nordqvist S
§§ 68--90, 92--
116 x

26 Agneta Ohlsson S X x x
27 Mahmoud Alkwas S X x x

28 Ingegärd Fjällgärde SD
§§ 68--88, 90--
116 x x

29 Ted Länsberg SD
30 Helena Larsson V
31 Karin Holmin VH



Sida 3 av 6

Närvaro kommunfullmäktige

Ersättare Parti
Tjänst-
görande Ja Nej

Av-
står Res Ja Nej

Av-
står Res

32 Elina Grubb C X x x
33 Jan-Erik Svensson C
34 Stig Holm C

35 Anneli Fundin C
§§ 68--89, 91--
116 x x

36 Ulla-Britt Åslund KD §§ 91, 94 x
37 Karin Eliasson KD
38 Eva-Britt Boij L X x x
39 Maria Nordkvist L
40 Per-Anders Tapper LPO
41 Jonas Lövnord LPO
42 Lydia Bygdén M
43 Magareta Gladh M
44 Johanna Grip S §§ 89, 91 x
45 Mimmie Stålhandske S
46 Sune Halvarsson S
47 Maria Olsson S X x x

48 Göran Pålsson S
§§ 90--91, 93, 
100 x

49 Bo Danielsson V
50 Jeanette Ek V
51 Kicki Jonasson VH
52 Roland Persson VH

Omröstningar
§ 91 § 103 



Sida 4 av 6

Närvaro kommunfullmäktige

Ledamöter Parti
Tjänst-
görande Ja Nej

Av-
står Res Ja Nej

Av-
står Res

1
Pernilla Heijdenbeck-

Persson, ordförande S
§§ 68--89, 92--
116 x

2
Gunnar Hedin, 1:e vice 

ordförande C
§§ 68--89, 91--
116 x

3
Åke Remén, 2:e Vice 

ordförande V X x

4 Anders Häggkvist C

§§ 68--70, 75--
82, 84--88, 90--
94, 96--99, 101-
-116 x

5 Sandra Sime C

6 Mats Eriksson C
§§ 68--88, 90--
116 x

7 Jenny Hansen C
§§ 68--88, 90--
116 x

8 Mikael Jonasson C
9 Maj-Britt Halvarsson C X x

10 Margareta Mahmoud-Persson KD
§§ 68--90, 92--
93, 95--116 x

11 Torbjörn Rensberg L
12 Olle Larsson LPO X x
13 Billy Anklew LPO
14 Nils-Olof Friberg LPO X x

15 Johan Fredholm M
§§ 68--88, 90--
116 x

16 Thomas Wiklund M

§§ 68--88, 90, 
93--94, 96--
116 x

17 Pontus Nissblad M
§§ 68--89, 91--
95, 97, 99--116 x

18 Lars-Olof Mattsson M
§§ 68--88, 90--
116 x

19 Lars-Gunnar Nordlander S

§§ 68--88, 90--
92, 94--99, 101-
-116 x

20 Gunilla Zetterström-Bäcke S
§§ 68--88, 91--
116 x

Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2019

Omröstningar
§ 106



Sida 5 av 6

Närvaro kommunfullmäktige

21 Magnus Karlsson S
§§ 68--92, 94--
116 x

22 Pelle Johansson S §§ 68--88, 91-- x
23 Torbjörn Bergman S X x
24 Helén Westfält S

25 Christer Nordqvist S
§§ 68--90, 92--
116 x

26 Agneta Ohlsson S X x
27 Mahmoud Alkwas S X x

28 Ingegärd Fjällgärde SD
§§ 68--88, 90--
116 x

29 Ted Länsberg SD
30 Helena Larsson V
31 Karin Holmin VH



Sida 6 av 6

Närvaro kommunfullmäktige

Ersättare Parti
Tjänst-
görande Ja Nej

Av-
står Res Ja Nej

Av-
står Res

32 Elina Grubb C X x
33 Jan-Erik Svensson C
34 Stig Holm C

35 Anneli Fundin C
§§ 68--89, 91--
116 x

36 Ulla-Britt Åslund KD §§ 91, 94
37 Karin Eliasson KD
38 Eva-Britt Boij L X x
39 Maria Nordkvist L
40 Per-Anders Tapper LPO
41 Jonas Lövnord LPO
42 Lydia Bygdén M
43 Magareta Gladh M
44 Johanna Grip S §§ 89, 91
45 Mimmie Stålhandske S
46 Sune Halvarsson S
47 Maria Olsson S X x

48 Göran Pålsson S
§§ 90--91, 93, 
100

49 Bo Danielsson V
50 Jeanette Ek V
51 Kicki Jonasson VH
52 Roland Persson VH

§ 106 §
Omröstningar
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