
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige 2020-02-10

Plats och tid Härjedalssalen Camp Sveg, 13:00–16:20
Beslutande Pernilla Heijdenbeck Persson (S), ordförande

Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Mats Eriksson (C)
Maj-Britt Halvarsson (C)
Jenny Hansen (C)
Gunnar Hedin (C)
Anders Häggkvist (C)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Nils-Olof Friberg (LPO)
Olle Larsson (LPO)
Torbjörn Bergman (S)
Pelle Johansson (S)
Magnus Karlsson (S)
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Christer Nordqvist (S)
Agneta Ohlsson (S)

Johan Fredholm (M)
Pontus Nissblad (M)
Thomas Wiklund (M)
Ingegärd Fjällgärde (SD)
Ted Länsberg (SD)
Åke Remén (V)
Karin Holmin (VH)

Tjänstgörande ersättare
Jan-Erik Svensson (C)
Eva-Britt Boij (L)
Per-Anders Tapper (LPO)
Sune Halvarsson (S)
Göran Påhlson (S)
Jeannette Ek (V) 

Övriga deltagare Gunilla Hedin, frågeställare allmänhetens frågestund § 1
Folke Bäck, kommunrevisorernas ordförande § 7
Ola Regnander, ekonomichef § 8
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, sekreterare

Underskrifter Paragrafer 1-15

Ordförande

Pernilla Heijdenbeck Persson (S)

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare
Margareta Mahmoud-Persson (KD)

Christer Nordqvist (S)

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

2020-02-10
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 1 Allmänhetens frågestund
§ 2 Medborgarförslag om lekplats på Broder Tors väg i 

Hede
2017/512

§ 3 Medborgarförslag om multirink på isplanen vid 
Sonfjällsskolan i Hede

2019/1309

§ 4 Medborgarförslag om plastsarg på skolan i Hede för 
sommar- och vinteraktiviteter

2020/25

§ 5 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
snarast bör utlysa klimatnödläge

2020/122

§ 6 Nyinkomna motioner
§ 7 Revisionsrapport, granskning av nyanländas 

kompetens och sysselsättning
2019/657

§ 8 Reviderad budget 2020 2020/59
§ 9 Taxor och avgifter, fritidsenheten 2019/824
§ 10 Reglemente för kommunstyrelsen 2019/1344
§ 11 Bestämmelser om ersättning kommunalt 

förtroendevalda
2020/30

§ 12 Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd 2020/31
§ 13 Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen 2018/195
§ 14 Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB 2019/570
§ 15 Val av nämndeman efter Helena Tagesson (LPO) 2019/1285
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 1

Justerandes sign.

Allmänhetens frågestund

ÄRENDE

Allmänheten ska vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ges tillfälle 
att ställa frågor om kommunens verksamhet.

En fråga har ställts inför dagens sammanträde. Den person till vilken frågan 
har ställts är inte närvarande vid dagens sammanträde. Frågeställaren önskar 
därför återkomma med sin fråga till nästa sammanträde.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 2 Dnr Kommunstyrelsen 2017/512

Justerandes sign.

Medborgarförslag om lekplats på Broder Tors väg i 
Hede

BESLUT

Medborgarförslaget om en lekplats på Broder Tors väg i Hede redan är 
tillgodosett, via beslut i kommunstyrelsen § 83/2019, översyn av lekparker i 
Härjedalen.

ÄRENDE

Ett flertal föräldrar i Hede föreslår att kommunen anlägger en lekplats i 
anslutning till Broder Tors väg i Hede.

I samband med en fastighetsaffär med Hede Företagargrupp (HFG) 
beslutade kommunstyrelsen den 28 mars 2018 § 75 att kommunen skulle 
anlägga en lekplats vid Hede Camping. HFG, ombud för föräldragruppen 
samt fastighetssamordnare har kommit överens om lekplatsens utformning.

Den 6 mars 2019 § 83 beslutade kommunstyrelsen att lekparken i Hede 
kommer finansieras med medel från försäljningen av Härjedalens 
turistanläggningar AB (HTAB). Den beräknade kostnaden var 400 000 
kronor. Lekparken invigdes den 24 juli 2019.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Medborgarförslaget om en lekplats på Broder Tors väg i Hede redan är 
tillgodosett, via beslut i kommunstyrelsen § 83/2019, översyn av lekparker i 
Härjedalen. 

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 3 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1309

Justerandes sign.

Medborgarförslag om multirink på isplanen vid 
Sonfjällsskolan i Hede

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Michael Schwartz, Hede, föreslår att isplanen (vid Sonfjällsskolan) utrustas 
med en multirink likt den i Funäsdalen.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att förslaget 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

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 4 Dnr Kommunstyrelsen 2020/25

Justerandes sign.

Medborgarförslag om plastsarg på skolan i Hede för 
sommar- och vinteraktiviteter

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Michael Schwartz, Hede, föreslår att det i anslutning till skolan (i Hede) 
ordnas en plastsarg liknande den som finns i Funäsdalen.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att förslaget 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

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 5 Dnr Kommunstyrelsen KS 2020/122

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun snarast 
bör utlysa klimatnödläge

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Åsa Palm (med flera), Funäsdalen, föreslår att kommunen snarast utlyser 
klimatnödläge.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att förslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 6

Justerandes sign.

Nyinkomna motioner

ÄRENDE

Ordförande rapporterar vilka motioner som lämnats in sedan senaste 
sammanträdet i kommunfullmäktige. Följande motioner har lämnats:

Motion om att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 105/2019, dnr KS 
2019/419 – Dnr KS 2020/124

Motionen har lämnats till kommunstyrelsen för beredning.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 7 Dnr Kommunstyrelsen 2019/657

Justerandes sign.

Revisionsrapport, granskning av nyanländas 
kompetens och sysselsättning

BESLUT

Revisionsrapporten med tillhörande svar läggs till handlingarna.

ÄRENDE

Revisorernas ordförande, Folke Bäck (S), informerar om den granskning av 
kommunens arbete med att stärka nyanländas kompetens och skapa 
sysselsättning som revisorerna låtit göra. Granskningen visar att det 
integrationspolitiska program med tillhörande riktlinjer som 
kommunfullmäktige år 2014 antog inte har implementerats i 
verksamheterna. Målen i programmet och de åtaganden som görs i det har 
inte heller följts upp. Kommunstyrelsen svarade revisorerna vid 
sammanträdet den 11 december 2019 § 343.

Ekonomi

Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 8 Dnr Kommunstyrelsen 2020/59

Justerandes sign.

Reviderad budget 2020

BESLUT

Kommunfullmäktige reviderar tidigare beslutad budget för år 2020 enligt 
följande.
- Budgetramen för bildningsförvaltningen ökas med 2 miljoner kronor.
- Kommunens budget för skatte- och utjämningsintäkter ökas med 8,3 
miljoner kronor.
- Kommunens budgeterade överskott för år 2020 fastställs till 9,3 miljoner 
kronor.
- Finansiella målet avseende årets resultat fastställs till minst 9 miljoner 
kronor.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige fastställde den 23 september 2019 § 132 budget för år 
2020. Budgeten innehåller budgetramar för kommunens förvaltningar. 

Efter beslutet har bildningsutskottet till kommunstyrelsen framfört önskemål 
om en utökad budgetram mot bakgrund av ökade kostnader. Med anledning 
av detta kan finnas anledning att revidera bildningsförvaltningens 
budgetram. Budgeten kan även revideras utifrån regeringens beslut att redan 
från och med 2020 göra ändringar i modellen för kostnadsutjämning, då 
dessa ändringar innebär ett förbättrat utfall för Härjedalens kommun.

Ekonomichef Ola Regnander informerar om kommunstyrelsens förslag till 
reviderad budget.

Ekonomi

Bedömningen är att kommunens resultat ej påverkas negativt av en 
revidering av kommunens budget för år 2020.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige reviderar tidigare beslutad budget för år 2020 enligt 
följande.
- Budgetramen för bildningsförvaltningen ökas med 2 miljoner kronor.
- Kommunens budget för skatte- och utjämningsintäkter ökas med 8,3 
miljoner kronor.
- Kommunens budgeterade överskott för år 2020 fastställs till 9,3 miljoner 
kronor.
- Finansiella målet avseende årets resultat fastställs till minst 9 miljoner 
kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 8, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/59

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Åke Remén (V), Jeannette Ek (V), Eva-Britt 
Boij (L) och Gunilla Zetterström-Bäcke (-), yrkar att kommunstyrelsens 
förslag ändras så att bildningsförvaltningens budgetram förstärks med fem 
miljoner kronor samt att budgeterat överskott och överskottsmål justeras ned 
med tre miljoner kronor till 6,3 miljoner kronor respektive minst 6 miljoner 
kronor.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Anders Häggkvist (C), yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Holmins med flera 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. Omröstning begärs. 

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

Ja-röst: Mats Eriksson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), Nils-Olof 
Friberg (LPO), Olle Larsson (LPO), Per-Anders Tapper (LPO), Johan 
Fredholm (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn 
Bergman (S), Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Pelle 
Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer 
Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), Göran Påhlson (S).

Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson 
(KD), Eva-Britt Boij (L), Ingegärd Fjällgärde (SD), Ted Länsberg (SD), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 21 ja-röster mot 8 nej-röster 
bifaller kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) Margareta Mahmoud-Persson (KD), Eva-Britt 
Boij (L), Ingegärd Fjällgärde (SD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 9 Dnr Kommunstyrelsen 2019/824

Justerandes sign.

Taxor och avgifter, fritidsenheten

BESLUT

Ändring av taxor och avgifter för fritidsenheten gällande spåravgift skidspår 
IP Funäsdalen fastställs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förhandla med Nordic ski 
om lämplig ersättning.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen gav den 8 maj 2019 § 149 samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att lämna förslag till spåravgifter inför säsongen 2019/2020. 
Fritidsenheten tog fram ett förslag till spåravgifter och vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2019 § 135 
reviderades övriga priser för bad, bastu, ishall och sporthallar.

Att ha ett och samma system skulle underlätta administrationen för personal 
inom fritidsenheten och entreprenörer, samt destinationen som helhet. De 
besökande behöver bara köpa en spåravgift som gäller för hela området. För 
samma spårkort ges då tillgång till 300 kilometer skidspår.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Ändring av taxor och avgifter för fritidsenheten gällande spåravgift skidspår 
IP Funäsdalen fastställs.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förhandla med Nordic ski 
om lämplig ersättning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 10 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1344

Justerandes sign.

Reglemente för kommunstyrelsen

BESLUT

Nytt reglemente för kommunstyrelsen, med ändringen att texten ”ansvarar 
tillväxtutskottet för” i förslagets 13 § byts ut mot ”ansvarar 
kommunstyrelsen för”, antas att gälla från 1april.

ÄRENDE

Den 1 januari 2019 avvecklades kommunens facknämnder (utom miljö- och 
byggnämnden samt valnämnden) och nya utskott inrättades under 
kommunstyrelsen. Utöver det kommunledningsutskott som sedan tidigare 
fanns inrättades social-, bildning- och samhällsbyggnadsutskott. De tre nya 
utskotten har beredningsansvaret för de verksamheter som tidigare bedrevs 
av de avvecklade facknämnderna. Till varje utskott, undantaget 
kommunledningsutskottet hör en förvaltning. Till kommunledningsutskottet 
hör både kommunledningsförvaltningen och tillväxt- och 
utvecklingsförvaltningen.

Det konstateras att många frågor inom tillväxt och utveckling och samhälls-
byggnad berör varandra. Det skulle därför vara en fördel om tillväxt och 
utvecklingsfrågorna hanterades i samma organisation, såväl politiskt som på 
tjänstemannanivå. Kommunstyrelsen föreslår därför att det inrättas ett 
tillväxtutskott med beredningsansvar för de frågor som hanteras av samhälls-
byggnadsförvaltningen och tillväxt- och utvecklingsförvaltningen. Se förslag 
till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Överförmyndarverksamheten hör idag till socialutskottet. Länsstyrelsen har i 
sin tillsyn påpekat att detta inte är lämpligt. Kommunstyrelsen föreslår därför 
att verksamheten flyttas från socialutskottet till kommunledningsutskottet. 

Det nya tillväxtutskottet utökas relativt till det befintliga 
samhällsbyggnadsutskottet med två ledamöter, från tre till fem.

Ekonomi

Förslaget innebär ökade kostnader för arvoden. I övrigt ingen direkt 
påverkan av kommunens ekonomi. Indirekt en effektivare och rationellare 
hantering av frågorna.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Nytt reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från 1april.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 10, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1344

Justerandes sign.

YRKANDE

Thomas Wiklund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att texten ”ansvarar tillväxtutskottet för” i förslagets 13 §, byts ut 
mot ”ansvarar kommunstyrelsen för”.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Eva-Britt Boij (L), Nils-Olof Friberg (LPO), Olle Larsson (LPO), 
Per-Anders Tapper (LPO), Ingegärd Fjällgärde (SD), Jeannette Ek (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Kommunkansli
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 11 Dnr Kommunstyrelsen 2020/30

Justerandes sign.

Bestämmelser om ersättning kommunalt 
förtroendevalda

BESLUT

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda.

Bestämmelserna gäller från det att kommunstyrelsens tillväxtutskott har 
tillsatts.

ÄRENDE

Kommunen ersätter på olika sätt förtroendevalda då dessa tjänstgör. 
Ersättningen regleras i kommunens bestämmelser om ersättning till 
kommunalt förtroendevalda. Bestämmelserna bör revideras, dels på grund av 
planerade förändringar i den politiska organisationen, dels på grund av 
behov att förtydliga delar av bestämmelserna.

Ekonomi

Förslaget innebär en kostnadsökning i om 127 710 kronor för 
tillväxtutskottets ordförandes årsarvode jämfört årsarvode för 
samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Utöver detta tillkommer kostnader 
för arvoden och ersättningar för ytterligare två ledamöter utöver de tre 
(inklusive ordförande) som idag finns i samhällsbyggnadsutskottet. 
Kostnadsökningen ryms dock inom beslutade budgetramar.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda.

Bestämmelserna gäller från det att kommunstyrelsens tillväxtutskott har 
tillsatts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 11, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/30

Justerandes sign.

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), biträdd av Eva-Britt Boij (L), Jeannette Ek 
(V) och Karin Holmin, yrkar att kommunstyrelsens ändras så att 
tillväxtutskottets ordförande årsarvoderas i omfattningen 20 %, istället för 
40 %, av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.

Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Olle Larsson (LPO) yrkar att kommunstyrelsens förslag ändras så att 
årsarvode för kommunstyrelsens vice ordförande stryks och att årsarvode för 
vice ordförande endast betalas då vice ordförande på grund av ordförandes 
förfall trätt i dennes ställe.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige 
godkänner att Zetterström-Bäckes yrkande först ställs mot kommun-
styrelsens förslag, därefter ställs Larssons yrkande mot kommunstyrelsens 
förslag.

Omröstning 1
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifall 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Zetterström-Bäckes 
yrkande.

Ja-röst: Mats Eriksson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), Johan 
Fredholm (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn 
Bergman (S), Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Pelle 
Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer 
Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), Göran Påhlson (S).

Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson 
(KD), Eva-Britt Boij (L), Nils-Olof Friberg (LPO), Olle Larsson (LPO), 
Per-Anders Tapper (LPO), Ingegärd Fjällgärde (SD), Ted Länsberg (SD), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 18 ja-röster mot 11 nej-röster 
bifaller kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Eva-Britt Boij (L), Ingegärd Fjällgärde (SD), Ted Länsberg (SD), Jeannette 
Ek (V), Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 11, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/30

Justerandes sign.

Omröstning 2
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande.

Ja-röst: Mats Eriksson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), Johan 
Fredholm (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn 
Bergman (S), Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Pelle 
Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer 
Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), Göran Påhlson (S).

Nej-röst: Nils-Olof Friberg (LPO), Olle Larsson (LPO), Per-Anders Tapper 
(LPO), Ingegärd Fjällgärde (SD), Ted Länsberg (SD).

Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Eva-Britt Boij (L), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 18 ja-röster mot 5 nej-röster 
och 6 som avstår bifaller kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 12 Dnr Kommunstyrelsen 2020/31

Justerandes sign.

Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd

BESLUT

Inga ändringar görs i reglernas 9 §, övriga föreslagna ändringar i reglerna 
antas.

ÄRENDE

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler för 
kommunalt partistöd och oppositionsstöd. Förslaget tydliggör vad som gäller 
för stöd i form av rätten att bruka kommunens lokaler.

I förslaget har också tagits bort texten om att största oppositionsgruppering 
ska ha rätt att utse oppositionsråd, eftersom kommunstyrelsens andre vice 
ordförande respektive oppositionsråd (om dessa skulle betraktas som två 
skilda uppdrag) alltid utses av genom val i kommunfullmäktige. 
Fullmäktiges valfrihet kan då knappast begränsas av kommunens egna 
bestämmelser, utan endast av valbarhetsskraven i kommunallagen. Eventuell 
reglering av hur kommunstyrelsens andre vice ordförande/oppositionsrådet 
ska utses får lämpligen ske i form av överenskommelser mellan de i 
kommunfullmäktige representerade partierna.

Ekonomi

Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Inga ändringar görs i reglernas 9 §, övriga föreslagna ändringar i reglerna 
antas.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 13 Dnr Kommunstyrelsen 2018/195

Justerandes sign.

Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen

BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut § 130/2018 upphävs.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 130 att bilda ett gemensamt 
bolag tillsammans med Härjegårdar Fastighets AB och Funäsdalen Berg och 
Hotell. Bakgrunden till beslutet var avsikten att till Europeiska 
Investeringsbanken (EIB) lämna in en ansökan om stöd till en förstudie kring 
utveckling och exploatering i Funäsdalen, utifrån att både 
kommunkoncernen och Funäsdalen Berg och Hotell hade stora 
investeringsbehov. Bidrag till förstudie kunde beviljas till bolag med 
offentliga och privata aktörer.

Ansökan om förstudie beviljades inte av EIB och det blev därför aldrig 
aktuellt med något bolagsbildande. Kommunfullmäktiges beslut bör därför 
rivas upp.

Ekonomi

Förslaget innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktiges beslut § 130/2018 upphävs.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 14 Dnr Kommunstyrelsen 2019/570

Justerandes sign.

Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner att Härjegårdar Fastighets AB genomför 
försäljning av fastigheterna Vemdalens kyrkby 15:14, 31:7–31:9, 31:26–
31:30, 32:55, 32:58.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2019 § 103 att ge Härjegårdar 
fastighets AB (HFAB) tillåtelse att försälja en rad fastigheter. På förslag från 
kommunstyrelsen undantogs dock ett antal fastigheter i Vemdalen, vilka 
HFAB egentligen önskade sälja.

Ekonomi

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

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner att Härjegårdar Fastighets AB genomför 
försäljning av fastigheterna Vemdalens kyrkby 15:14, 31:7–31:9, 31:26–
31:30, 32:55, 32:58.

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), biträdd av Jeannette Ek (V), Eva-Britt 
Boij (L) och Karin Holmin (VH), yrkar att ärendet återremitteras för 
utredning om det kan finnas ett annat användningsområde för de lokaler som 
Härjegårdar fastighets har för avsikt att sälja.

Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 14, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/570

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Zetterström-Bäckes med 
flera yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. Omröstning begärs. 

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

Ja-röst: Mats Eriksson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Nils-Olof Friberg (LPO), Olle Larsson (LPO), Per-Anders Tapper (LPO), 
Johan Fredholm (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Pelle Johansson (S), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), 
Göran Pålsson (S), Ted Länsberg (SD).

Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson 
(KD), Eva-Britt Boij (L), Ingegärd Fjällgärde (SD), Jeannette Ek (V), Åke 
Remén (V), Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 7 nej-röster 
bifaller kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Eva-Britt Boij (L), Ingegärd Fjällgärde (SD), Jeannette Ek (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
VD Härjegårdar fastighets AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-02-10
Kommunfullmäktige

KF § 15 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1285

Justerandes sign.

Val av nämndeman efter Helena Tagesson (LPO)

BESLUT

Pär-Åke Eriksson (LPO), Sveg, väljs till nämndeman i Helena Tagessons 
(LPO) ställe.

ÄRENDE

Helena Tagesson (LPO) har meddelat att hon önskar avsluta sitt uppdrag 
som nämndeman. Tingsrätten i Östersund har bekräftat att kommunen ska 
välja en ny nämndeman i Tagessons ställe.

YRKANDE

Nils-Olof Friberg (LPO) yrkar att Pär-Åke Eriksson (LPO), Sveg, väljs till 
nämndeman.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Fribergs yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Tingsrätten Östersund
Vald
Kommunkansliet
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