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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
1 Allmän ekonomisk information och rapport från förvaltningarna 

2 Mikrofonden Z, erbjudande om medlemskap 

3 Bygdeavgiftsmedel 2017 

4 Revisionsrapport avseende granskning av HR-avdelningens organisation och 
uppbyggnad 

5 Upplösning av stiftelsen Hede skolfond 

6 Upplösning av Hogdals skolfond 

7 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter gällande totalförbud mot smällare 
och fyrverkerier 

8 Revidering av riktlinjer för tomtkö 

9 Försäljning av Viken 8:20 

10 Försäljning av del av Viken 60:1 

11 Motion om att införa ett nytt arbetssätt, enligt Vanguardmetoden, i de kommunala 
verksamheterna 

12 Motion om inventering och upprustning av lekparker 

13 Medborgarförslag om att bygga ett utegym och lekplats i Vemdalen 

14 Medborgarförslag om att bygga en näridrottsplats i Vemdalen 

15 Medborgarförslag om att anordna en aktivitetspark i Sveg 

16 Medborgarförslag om att lekparken i korsningen Gränsgatan-Herrögatan i Sveg ska 
förbättras 

17 Medborgarförslag om fler bussförbindelser i Härjedalen 

18 Medborgarförslag om att se över bussförbindelserna mellan byarna 

19 Medborgarförslag om vänorter 

20 Medborgarförslag om att ändra renhållningsavgift för C-område 
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21 Medborgarförslag om att medel från HTAB:s försäljning ska användas för att bygga 
multihall i Vemdalen 

22 Medborgarförslag om att pengarna från HTAB:s försäljning ska återinvesteras i 
vemdalsområdet 

23 Medborgarförslag om ny infart till virkesterminalen och sopstationen i Nilsvallen 

24 Delägaravgift till Destination Vemdalen verksamhetsår 2016/2017 

25 Revidering av beslut om firmatecknare 

26 Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap RiB (deltidsbrandmän) 

27 Utbetalning av partistöd 2017 

28 Information om arbetet efter inspektionerna på kommunens skolbyggnader 

29 Medborgarlöfte 2017 Härjedalens kommun 

30 Direktiv till ombud i Fastighetsaktiebolaget Norkom AB 

31 Direktiv till ombud NBE Sweden AB 

32 Direktiv till ombud Härjedalens Fjällmuseum AB 

33 Direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB 

34 Val av ombud till Kommuninvest Ekonomiska förening 2017 

35 Delegationsbeslut 

36 Meddelanden 

37 Internkontrollplan 2017 

38 Omdisponering av investeringsanslag 

39 Upphävande av beslut om avstängning av barn i förskola och fritidshem 

40 Investering kök, kostorganisationen 

41 Budget 2017, revidering 

42 Övriga frågor 

 _______ 

 Följande ärenden stryks från dagordningen: 
- Destination Sveg, bidragsansökan för utveckling av flyget 
- Val av kommunstyrelsens representanter till Härjedalens Ungdomsråd (HUR)  
  2017 

 _______ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 10.00 – 15.45 
 Ajournering för lunch efter § 28 kl 12.00–13.00 

Ajournering för kaffe efter § 40 kl 14.50– 15.05 
Ajournering för undertecknande av medborgarlöften efter § 29 kl 13.40–13.55 

Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Victor Ericsson (M) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Anita Thuresson (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Maria Nordkvist (L), §§ 1 - 28 
 Gunilla Zetterström Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare §§ 29 – 37, 39 - 42 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Ulrika Persson, sekreterare 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare, § 3 
 Stig Holm, vd Härjegårdar Fastighets AB, § 28 
 Peter Cederwall, OKTOPAL, § 28 
 Maria Lundberg, lokalpolis och Eva Helin lokalpolisområdeschef, § 29 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström Bäcke 
  
Underskrifter                                                                        Paragrafer 1 - 42 
Sekreterare 

.....................................................  
 Ulrika Persson 
Ordförande 

..................................................... 
 Anders Häggkvist 
Justerare 

.....................................................               
 Gunilla Zetterström Bäcke 
  

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-01-25 
Ansl uppsättning 2017-01-27 Ansl nedtagande 2017-02-18 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Camilla Mehlqvist 
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Ks § 1 
 
Allmän ekonomisk information och rapport från förvaltningarna 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander ger en rapport om preliminärt resultat för 
kommunernas verksamheter 2016. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
________ 
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Ks § 2 
 
Mikrofonden Z, erbjudande om medlemskap 
Dnr 046-580-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Styrelsen för Mikrofonden Z erbjuder medlemskap i föreningen om 
Härjedalens kommun beslutar att gå in med insatskapital med 50 000 
kronor i Mikrofonden Z. 
 
Mikrofonden Z är en ekonomisk förening bildad 2013 av Hela Sverige 
ska leva, Coompanion och SEMN (Social Ekonomi Mellersta 
Norrland). Föreningen vänder sig till affärsverksamhet inom social 
ekonomi, exempelvis lokala grupper, kooperativ, föreningar och 
företag med inriktning mot social ekonomi och civilsamhälle. De 
erbjuder rådgivning kring finansiering kopplat till minimering av 
kapitalbehov, att hitta finansiärer, förberedelse inför bankbesök samt 
genomgång av ekonomin. Via Mikrofonden Z kan affärsverksamheter 
söka kreditgarantier för banklån hos Microfond Sverige. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att erbjudandet avslås med 
anledning av att andelen sociala företag i kommunen med en 
efterfrågan på dessa tjänster bedöms för närvarande vara för litet för 
ett medlemskap. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Erbjudandet avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 3 
 
Bygdeavgiftsmedel 2017 
Dnr 030-585-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdemedel 
för kommunens prioritering och yttrande.  
 
Bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns 5 767 467 
kronor att fördela varav 2 306 985 kronor för näringslivsändamål.  
 
Gruppmöten har hållits på berörda orter. 
 
Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Även tidigare 
beviljade/tillstyrkta ansökningar som påverkar årets tilldelning 
redovisas i handlingarna. Förteckning över bygdemedelsansökningar 
med förslag till fördelning bifogas protokollet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
-Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga 
bygdemedel (Ö) enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av 
brist på medel. 
 
-Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om 
bygdemedel för näringslivsändamål (N) enligt förslag. Övriga 
ansökningar avslås på grund av brist på medel. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_____ 
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Ks § 4 
 
Revisionsrapport avseende granskning av HR-avdelningens 
organisation och uppbyggnad 
Dnr 007-501-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härjedalens kommun 
har Deloitte genomfört en granskning av HR-avdelningens (Human 
Resources) organisation och uppbyggnad. 
 
Den övergripande revisionsfrågan är om HR-avdelningens arbets-
uppgifter och uppdrag är tillräckligt definierade. Revisorernas 
bedömning är att så inte är fallet.  
 
Rekommendationer till åtgärder har lämnats. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag på yttrande föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen för omarbetning av remissvaret. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för 

omarbetning av remissvaret. 
 
___________ 
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Ks § 5 
 
Upplösning av stiftelsen Hede skolfond 
Dnr 046-307-16 Nbfk  
 
ÄRENDE  
 
Alla fonder ska registreras hos Länsstyrelsen som kommer att ta ut en 
avgift på cirka 200 kr per år vilket gör att fondkapitalet vissa år kan  
minska.  
 
Stiftelsen Hede skolfond har ett kapital på cirka 33 300 kr. Utdelningen 
i fonderna baseras på ränteinkomsten från respektive fonds kapital.  
Utdelningsbara medel i fonderna har pendlat mellan 0-600 kr de 
senaste åren.  
 
Länsstyrelsen har föreslagit kommunen att avsluta fonderna på grund 
av begränsat kapital. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att 
upplösa en fond.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat, 2016/ § 118, att upplösa 
Tännäs skolfond och att fondens pengar skulle användas till 
skolgårdsutveckling på Funäsdalens skola enligt förslag från skolans 
elevråd. 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslår att kommunstyrelsen 
upplöser stiftelsen Hede skolfond och att fondens pengar används till 
ändamål som skolans elevråd beslutar om. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Stiftelsen Hede skolfond upplöses.  
 
- Fondens pengar används till ändamål som skolans elevråd beslutar 

om. 
 
________ 
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Ks § 6 
 
Upplösning av Hogdals skolfond 
Dnr 046-307-16 Nbfk  
 
ÄRENDE  
 
Alla fonder ska registreras hos Länsstyrelsen som kommer att ta ut en 
avgift på cirka 200 kr per år vilket gör att fondkapitalet vissa år kan 
minska.  
 
Stiftelsen Hogdals skolfond har ett kapital på cirka 41 500 kr. 
Utdelningen i fonderna baseras på ränteinkomsten från respektive 
fonds kapital. Utdelningsbara medel i fonderna har pendlat mellan 0- 
600 kr de senaste åren.  
 
Länsstyrelsen har föreslagit kommunen att avsluta fonderna på grund 
av begränsat kapital. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att 
upplösa en fond.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat, 2016/ § 118, att upplösa 
Tännäs skolfond och att fondens pengar skulle användas till 
skolgårdsutveckling på Funäsdalens skola enligt förslag från skolans 
elevråd. 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslår att kommunstyrelsen 
upplöser stiftelsen Hogdals skolfond och att fondens pengar används 
till ändamål som skolans elevråd beslutar om. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Stiftelsen Hogdals skolfond upplöses.  
 
- Fondens pengar används till ändamål som skolans elevråd beslutar 

om. 
 
________ 
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Ks § 7 
 
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter gällande totalförbud 
mot smällare och fyrverkerier 
Dnr 409-283-15 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2016/ § 215 att bifalla ett medborgar-
förslag om totalförbud mot smällare och fyrverkerier. Med anledning av 
att medborgarförslaget bifallits, föreligger miljö- och byggnämndens 
förslag, 2016/ § 174, om revidering av allmänna lokala föreskrifter med 
införande av ett totalförbud mot smällare och fyrverkerier. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förslaget. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Allmänna lokala föreskrifter revideras enligt förslag, med ett 

totalförbud mot smällare och fyrverkerier. 
 
______ 
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Ks § 8 
 
Revidering av regler för tomtkö 
Dnr 009-16-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Det finns ett behov av att revidera regler för kommunens tomtkö som 
beslutades av kommunfullmäktige 2012. Revideringen gäller dels ett 
förtydligande av när köpebrev kan utfärdas och dels att kunna sälja 
vissa tomter som fritidstomter. 
 
Antal lediga tomter på olika orter i kommunen varierar. På en del orter 
finns få tomter men mycket stor efterfrågan, medan förhållandet är det 
motsatta på andra orter. Idag är regeln att tomterna endast säljs för 
byggnation avsett för permanent boende.  
 
Förslaget på revidering av kommunens regler för tomtkö föreligger 
med att  i punkt 14 att ändra skrivningen till: "Köpebrev utfärdas när 
bygglov och eller att byggnadskreditiv är beviljat", samt att i punkt 17 
ge kommunstyrelsen rätt att besluta om att vissa tomter kan säljas 
som fritidsboende. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunens regler för tomtkö revideras enligt förslag.  
 
________ 
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Ks § 9 
 
Försäljning av Viken 8:20 
Dnr 253-12-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016/ § 280 att förskola, skola, 
fritidsgård, bibliotek och kommunkontor i Ytterhogdal samlokaliseras 
till Centralskolan. Som en följd av detta avser kommunen att sälja 
fastigheten Viken 8:20, på vilken Bauerska villan ligger, till Härjegårdar 
Fastigheter AB. Kommunen säljer fastigheten till bokfört värde som 31 
december 2016 uppgår till 10 000 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att försäljning av Viken 8:20 
godkänns enligt köpeavtal. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Försäljning av Viken 8:20 godkänns enligt köpeavtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
________ 
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Ks § 10 
 
Försäljning av del av Viken 60:1 
Dnr 253-11-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016/ § 280 att förskola, skola, 
fritidsgård, bibliotek och kommunkontor i Ytterhogdal samlokaliseras 
till Centralskolan. Som en följd av detta avser kommunen att sälja del 
av fastigheten Viken 60:1, på vilken kommunkontoret ligger, till 
Härjegårdar Fastigheter AB. Kommunen säljer fastigheten till bokfört 
värde som 31 december 2016 uppgår till 10 000 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att försäljning av del av Viken 
60:1 godkänns enligt köpeavtal. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Försäljning av del av Viken 60:1 godkänns enligt köpeavtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
________ 
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Ks § 11 
 
Motion om att införa ett nytt arbetssätt, enligt Vanguardmetoden, i de 
kommunala verksamheterna 
Dnr 009-145-16 Sn, 009-163-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Karin Holmin, Vox humana, föreslår i motion att Vanguardmetoden 
införs i de kommunala verksamheterna, med start i hemtjänsten.  
 
Ärendets beredning 
Vanguardmetoden sätter kunden i centrum och lägger vikt vid att 
betrakta ett systemperspektiv när verksamheterna planeras.  
Socialförvaltningen har utrett ärendet med konsekvensbeskrivning och 
föreslår att motionen bifalls.  
 
Socialnämnden föreslår, 2016/ § 149, att motionen bifalls och att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningen att utreda 
möjligheten att införa Vanguardmetoden. 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar att motionen avslås men att social-
förvaltningen får i uppdrag att utreda om metoden kan vara lämplig att 
införa. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda om metoden kan vara 

lämplig att införa. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_______ 
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Ks § 12 
 
Motion om inventering och upprustning av lekparker 
Dnr 332-352-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Eva-Britt Boij, Liberalerna, föreslår i motion att det görs en inventering 
av de lekparker som finns, att de rustas upp och görs till trevliga 
mötesplatser. 
 
Ärendets beredning 
En lämplig lokalisering för en allaktivitetspark i Sveg kan vara på 
Medborgarhusets parkområde. I anslutning där finns redan en väl 
fungerande boulebana som nyttjas flitigt. Ett förslag till aktivitetspark 
finns framtaget vid Södra skolan och detta förslag kan anpassas till 
annat läge. Då kostnadsberäknades detta till 5 Mkr, där också en 
fotbollsplan med konstgräs ingick. Beroende på utrustning kan 
aktivitetsparken kosta cirka 800 000 kronor. Driftskostnaden blir då 
cirka 25 000 kronor/år 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn görs av 
kommunens lekparker med mera för att se över möjliga platser att 
förlägga aktivitetsplatser på. De som ska finnas blir utrustade så att de 
blir attraktiva och kan användas av både gammal och ung, sommar- 
som vintertid. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Motionen avslås. 
________ 
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Ks § 13 
 
Medborgarförslag om att bygga ett utegym och lekplats i Vemdalen 
Dnr 820-263-16 Ks   
 
ÄRENDE 
 
Annika Sundt, Vemdalen föreslår att det byggs ett utegym och en 
lekplats i centrala Vemdalen. 
 
Ärendets beredning 
I detaljplan lagakraftvunnen 1989-06-07 är området Östgärdegatan-
Jutbacken markerat för bostäder, marken ägs av Härjegårdar 
Fastighets AB. I samma detaljplan finns två tomter Vemdalens kyrkby 
32:48 (1389 m²) och 32:49 (1336 m²), Jutbacken 12 och 10 markerade 
som lekplats respektive park. Härjedalens kommun är ägare till dessa 
båda tomter. Detta område ligger centralt i Vemdalen. 
 
Kostnaden för anläggande av utegym, lekplats samt näridrottsplats 
beror på vilken utrustning som är tänkt, men uppskattningsvis cirka 
800 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn görs av 
kommunens lekparker med mera för att se över möjliga platser att 
förlägga aktivitetsplatser på. De som ska finnas blir utrustade så att de 
blir attraktiva och kan användas av både gammal och ung, sommar- 
som vintertid. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
________ 
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Ks § 14 
 
Medborgarförslag om att bygga en näridrottsplats i Vemdalen 
Dnr 821-492-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Anna Halvarsson, Vemdalen, föreslår att det byggs en näridrottsplats 
centralt i Vemdalen by. 
 
Ärendets beredning 
I detaljplan lagakraftvunnen 1989-06-07 finns två tomter på 
Vemdalens kyrkby 32:48 (1389 m²) och 32:49 (1336 m²), Jutbacken 
12 och 10 markerade som lekplats respektive park. Härjedalens 
kommun är ägare till dessa båda tomter. Detta område ligger centralt i 
Vemdalen. Där kunde en enklare näridrottsplats anläggas tillsammans 
med lekplats. 
 
Kostnaden för anläggande av utegym, lekplats samt näridrottsplats 
beror på vilken utrustning som är tänkt, men uppskattningsvis cirka 
800 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn görs av 
kommunens lekparker med mera för att se över möjliga platser att 
förlägga aktivitetsplatser på. De som ska finnas blir utrustade så att de 
blir attraktiva och kan användas av både gammal och ung, sommar- 
som vintertid. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
________ 
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Ks § 15 
 
Medborgarförslag om att anordna en aktivitetspark i Sveg 
Dnr 009-552-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Susanne Brunnsberg och Birgitta Gransten, Sveg, föreslår att det 
byggs en aktivitetspark vid Medborgarhuset i Sveg. 
 
Ärendets beredning 
En aktivitetspark vid Medborgarhusets parkområde kan vara möjligt att 
nyttja för detta ändamål. Beroende på utrustning kan aktivitetsparken 
kosta cirka 800 000 kronor att uppföra. Driftskostnaden blir då cirka 25 
000 kronor/år 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn görs av 
kommunens lekparker med mera för att se över möjliga platser att 
förlägga aktivitetsplatser på. De som ska finnas blir utrustade så att de 
blir attraktiva och kan användas av både gammal och ung, sommar- 
som vintertid. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
_____ 
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Ks § 16 
 
Medborgarförslag om att lekparken i korsningen Gränsgatan-
Herrögatan i Sveg ska förbättras 
Dnr 332-550-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Göthe Hammarström, Sveg, föreslår att lekparken och kringliggande 
ytor vid korsningen Gränsgatan/Herrögatan rustas upp och underhålls. 
 
Ärendets beredning 
Idag har kommunen cirka 8 lekparker inom Svegsområdet. 
Utrustningen i dessa är varierande. Parkerna ska skötas, underhållas 
och besiktigas varje år. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn görs av 
kommunens lekparker. De som ska finnas blir utrustade så att de blir 
attraktiva och kan användas av både gammal och ung, sommar- som 
vintertid. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En översyn av kommunens lekparker ska göras. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
_____ 
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Ks § 17 
 
Medborgarförslag om fler bussförbindelser i Härjedalen 
Dnr 531-601-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Wilma Nauman, Ytterhogdal, föreslår att en utredning görs om fler 
bussförbindelser mellan byarna i Härjedalen. 
 
Ärendets beredning 
Sedan 2012 finns en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje 
län/region. Region Jämtland Härjedalen är RKM. Myndigheten har det 
politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken i länet och över 
länsgräns. Myndigheten har tagit fram ett Trafikförsörjningsprogam 
som beskriver den allmänna kollektivtrafiken i länet och till/från 
angränsande län, hur den ska utvecklas och mål för den. 
 
Länstrafiken i Jämtlands län AB är det bolag som driver den 
upphandlade trafiken i Jämtlands län. Länstrafiken tecknar avtal, 
planerar, informerar, sköter biljetthantering etcetera.  
 
Det finns inget utrymme i ordinarie budget för utökad trafik. Om så ska 
ske så måste kommunen skjuta till pengar.  
 
Andra kommunala aktiviteter/råd för främjande av ökad busstrafik: 
-  Dagpendlarturer har startat genom kommunens avdelning för 
Arbete  

& Aktivitet. Bussförbindelse finns nu som möjliggör dagpendling 
måndag – fredag samt söndag, från oktober 2016 till april 2017. 

 Gäller Sveg – Lofsdalen, Sveg- Vemdalen, Hede – Funäsdalen. 
-  Möjligheter finns att söka ett leader-projekt i syfte att främja  

möjligheten att delta på barn/ungdomars fritidsaktiviteter. Ansökan 
kan göras av en förening eller företag.  

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
med hänvisning till de extra bussar som satts in för bland annat. 
arbetspendling.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 18 
 
Medborgarförslag om att se över bussförbindelserna mellan byarna 
Dnr 531-602-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kajsa Leek, Hede, föreslår att bussförbindelserna mellan byarna ses 
över. 
 
Ärendets beredning 
Sedan 2012 finns en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje 
län/region. Region Jämtland Härjedalen är RKM. Myndigheten har det 
politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken i länet och över 
länsgräns. Myndigheten har tagit fram ett Trafikförsörjningsprogam 
som beskriver den allmänna kollektivtrafiken i länet och till/från 
angränsande län, hur den ska utvecklas och mål för den. 
 
Länstrafiken i Jämtlands län AB är det bolag som driver den 
upphandlade trafiken i Jämtlands län. Länstrafiken tecknar avtal, 
planerar, informerar, sköter biljetthantering et c.  
 
Det finns inget utrymme i ordinarie budget för utökad trafik. Om så ska 
ske så måste kommunen skjuta till pengar.  
 
Andra kommunala aktiviteter/råd för främjande av ökad busstrafik: 
-  Dagpendlarturer har startat genom kommunens avdelning för 

Arbete & Aktivitet. Bussförbindelse finns nu som möjliggör 
dagpendling måndag – fredag samt söndag, från oktober 2016 till 
april 2017. Gäller Sveg – Lofsdalen, Sveg- Vemdalen, Hede – 
Funäsdalen. 

-  Möjligheter finns att söka ett leader-projekt i syfte att främja  
möjligheten att delta på barn/ungdomars fritidsaktiviteter. Ansökan 
kan göras av en förening eller företag.  

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Medborgarförslaget bifalles 
vad gäller att verka för ett stabilt wifi på bussarna samt busstider som 
passar många, men avslås vad gäller ytterligare turer med hänvisning 
till de extra bussar som satts in för bland annat arbetspendling. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget bifalles i delen om ett stabilt wifi på bussarna. 
 
- Medborgarförslaget avslås i övriga delar. 
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Ks § 18, forts 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget bifalles i delen om ett stabilt wifi på bussarna. 
 
- Medborgarförslaget avslås i övriga delar. 
 
______ 
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Ks § 19 
 
Medborgarförslag om vänorter 
Dnr 009-400-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att Härjedalens kommun söker kontakt 
med andra kommuner som vänorter i det fall Härjedalen mot sin vilja 
skulle inlemmas i en region Stornorrland. 
 
Ärendets beredning 
Härjedalens kommun är med i ett flertal läns- och nationella nätverk 
inom en rad olika yrkeskategorier som finns i kommunen. Inom fritids- 
och kulturområdet kan nämnas de länsgemensamma nätverken Fritid 
Z och Kultur Z samt det nationella nätverket SFK, Sveriges Fritids- och 
Kulturförening. Ett exempel på ett kommunövergripande nätverk som 
Härjedalen är med i är Nätverk för resultat. Det leds av SKL, Sveriges 
kommuner och landsting. I det nätverket utgår man från kommunernas 
arbete med Kommunens kvalitet i korthet. Kommunens kvalitet i 
korthet är en samling av olika mått som mäter kvaliteten på 
kommuners verksamheter. Nätverket träffas vid ett flertal tillfällen varje 
år och lyfter fram kommuner som lyckats i olika verksamheter. 
Nätverket tittar på hur dessa kommuner har gjort för att lyckats och 
man kan som enskild kommun kontakta den eller de som man finner 
lämplig för ett utbyte. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
med anledning av att kommunen redan deltar i olika nätverk för 
samarbeten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 20 
 
Medborgarförslag om att ändra renhållningsavgift för C-område 
Dnr 452-454-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att renhållningsavgiften för C-
områden ej ska gälla för fäbodvallar som saknar vatten, avlopp och el.  
 
Ärendets beredning 
Enligt kommunens renhållningsföreskrifter tas renhållningsavgift ut av 
samtliga bebyggda/beboeliga fastigheter. Renhållningsavdelningen 
avgör efter samråd med fastighetsägaren vilka byggnader som anses 
beboeliga. Renhållningsavgiften är uppdelad på hämtningsavgift och 
grundavgift. 
 
Grundavgiften finansierar mottagning av hushållens farliga avfall och 
grovavfall på kommunens återvinningscentraler (ÅVC) samt 
information, utveckling och planeringsarbete inom avfallsområdet. Den 
fasta delen finansierar därmed avgörande delar i en fortsatt miljöriktig 
avfallshantering inom kommunen. 
 
Det som avgör om renhållningsavgift tas ut för en byggnad är om den 
kan användas för boende. Även om el- och vattenanslutning saknas 
kan en fastighet användas för boende. Enligt rättspraxis befrias 
byggnader från grundavgiften om byggnaden är obeboelig (förfallen).  
Under hösten beslutade kommunfullmäktige om en ny 
renhållningstaxa där grundavgiften i C-område är betydligt lägre än i 
A- och B-område. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla sina medlemmar lika. 
Tas grundavgiften bort för fäbodvallar som saknar vatten, avlopp och 
el bryter kommunen mot likabehandlingsprincipen, 2 §, 2 kap 
kommunallagen (1991:900).  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
_____ 
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Ks § 21 
 
Medborgarförslag om att medel från HTAB:s försäljning ska användas 
för att bygga multihall i Vemdalen 
Dnr 009-234-16 Ks   
 
ÄRENDE 
 
Arne Rosén, Vemdalen föreslår att det i Vemdalen uppförs en allaktivi-
tetshall. 
 
Ärendets beredning 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda bolaget 
HTAB. Av bolagets bolagsordning framgår hur tillgångarna skall 
hanteras vid en likvidation. 
 
” § 4 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att på marknadsmässiga villkor vidta åtgärder för 
främjande av turistväsendet inom sitt geografiska 
verksamhetsområde. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla 
Härjedalens kommun att, till den del de ej motsvaras av kapital 
kommunen tillskjutit, nyttjas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. Med ”kapital kommunen tillskjutit” avses exempelvis 
aktiekapital, aktieägartillskott, bidrag o dyl allt uppräknat med den 
kapitaliseringsränta som kommunstyrelsen fastställer.”  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 22 
 
Medborgarförslag om att pengarna från HTAB:s försäljning ska 
återinvesteras i vemdalsområdet 
Dnr 009-243-15 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Tage Fjellner och Gösta Söder, Vemdalen, föreslår att medel från 
försäljningen av Härjedalens Turism AB investeras i att tillgodose 
Vemdalens skolas behov. HTAB bildades under Hede kommuns tid 
och förslagsställarna menar att de pengar som försäljningen gett ska 
återinvesteras i den kommundelen. 
 
Ärendets beredning 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda bolaget 
HTAB. Av bolagets bolagsordning framgår hur tillgångarna skall 
hanteras vid en likvidation. 
 
” § 4 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att på marknadsmässiga villkor vidta åtgärder för 
främjande av turistväsendet inom sitt geografiska 
verksamhetsområde. 
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla 
Härjedalens kommun att, till den del de ej motsvaras av kapital 
kommunen tillskjutit, nyttjas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats. Med ”kapital kommunen tillskjutit” avses exempelvis 
aktiekapital, aktieägartillskott, bidrag o dyl allt uppräknat med den 
kapitaliseringsränta som kommunstyrelsen fastställer.” 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 23 
 
Medborgarförslag om ny infart till virkesterminalen och sopstationen i 
Nilsvallen 
Dnr 319-495-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kerstin Yman, Äggen, föreslår ny infart till virkesterminal och sop-
stationen i Nilsvallen. Detta för att tunga transporter passerar rid-
anläggningen och anses utgöra en fara för djur, barn och ungdomar.  
 
Ärendets beredning 
Den väg som åsyftas är inte en kommunal väg utan en enskild väg.  
Trätåg AB, som trafikerar vägen, har föreslagit ett antal säkerhets-
åtgärder för att öka säkerheten förbi ridanläggningen.  
 
Den strategiska frågan om lämpligheten i samlokaliseringen av en 
ridanläggning och industriverksamhet, Trätåg AB:s samt sopstation, 
kommer fortsättningsvis att hanteras i arbetet med ny översiktsplan. 
Arbetet med ny översiktsplan som är påbörjat 2016, beräknas pågå till 
andra kvartalet 2018. I närtid kan parterna fortsätta dialogen om att 
införa säkerhetsåtgärder på den enskilda vägen.  
 
Miljö- och byggnämnden föreslår, 2016/§ 210, att medborgarförslaget 
avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
________ 
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Ks § 24 
 
Delägaravgift till Destination Vemdalen verksamhetsår 2016/2017 
Dnr 009-19-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda bolaget 
HTAB. I samband med detta sålde HTAB sina aktier i Destination 
Vemdalen AB till kommunen (Kf § 111 2015). 
 
Som innehavare av aktierna har kommunen tagit över bolagets 
skyldigheter gentemot destinationsbolaget och därmed erläggandet av 
delägaravgift. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
finansierar delägaravgiften till Destination Vemdalen AB för perioden 1 
september 2016 – 31 augusti 2017 uppgående till 110 315 kronor från 
de medel som erhölls i samband med försäljningen av Härjedalens 
Turistanläggningar AB.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Delägaravgift med 110 315 kronor, för perioden 1 september 2016 

till 31 augusti 2017, betalas till Destination Vemdalen AB, med 
finansiering från de medel som erhölls i samband med försäljningen 
av Härjedalens Turistanläggningar AB. 

 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S) yrkar att ekonomichefen får i uppdrag 
att utreda förutsättningarna att avyttra aktierna inför nästa period 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalles. 
 
Ordförande prövar Zetterström Bäckes yrkande och finner att det 
bifalles. 
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Ks § 24, forts 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Delägaravgift med 110 315 kronor, för perioden 1 september 2016 

till 31 augusti 2017, betalas till Destination Vemdalen AB, med 
finansiering från de medel som erhölls i samband med försäljningen 
av Härjedalens Turistanläggningar AB. 

 
- Ekonomichefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att avyttra 

aktierna inför nästa period. 
 
________ 
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Ks § 25 
 
Revidering av beslut om firmatecknare 
Dnr 002-8-15 Ks 
 
ÄRENDE 
 
På grund av personalförändringar måste beslut om firmatecknare 
revideras.  
 
Kommunledningsutskottets förslag föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter 

och andra liknande handlingar skall undertecknas av kommun-
styrelsens ordförande Anders Häggkvist eller kommunstyrelsens 
vice ordförande Victor Ericsson med kontrasignation av kommun-
chef Gunnel Gyllander eller ekonomichef Ola Regnander.  

 
2. Kontrasignation kan dessutom ske av följande tjänstemän i angivna 

ärenden: 
 

 Borgen på bostadslån enligt Mark- och exploateringsingenjör 
 bostadslåneförfattning och Johan Fransson 
 motsvarande bestämmelser 
 
 Fastighetsförvärv och fastighets- Mark- och exploateringsingenjör 
 försäljningar  Johan Fransson 
 
3. Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin 

Eriksson bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande 
domstol/myndighet ansöka om betalningsföreläggande samt fullfölja 
och bevaka kommunens talan.  

 
________ 
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Ks § 26 
 
Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap RiB 
(deltidsbrandmän) 
Dnr 179-58-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands räddningstjänstförbund har tagit fram en gemensam 
strategi för rekrytering av räddningspersonal i beredskap för samtliga 
delägarkommuner. Rekryteringsbehovet är stort i samtliga kommuner 
och syftet med en gemensam strategi är att ha en samsyn på hur 
rekryteringsarbetet ska bedrivas och vilken gemensam grundsyn som 
ska finnas vid rekrytering av RiB-personal. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår rekryteringsstrategi för 
räddningspersonal i beredskap, RiB, godkänns. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rekryteringsstrategi för räddningspersonal i beredskap, RiB, 

godkänns. 
 
________ 
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Ks § 27 
 
Utbetalning av partistöd 2017 
Dnr 104-59-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige skall årligen besluta om utbetalande av partistöd.  
 
Kommunfullmäktige måste också fatta beslut om att de partier som får 
partistöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovis-
ningen ska granskas av en av partierna utsedd särskild granskare. 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har redovisat att stödet för 2015 
använts för sitt ändamål, 2016/ § 137.  
 
Bestämmelser om partistöd i Härjedalens kommun beslutades av 
kommunfullmäktige 2014/ § 136. Enligt bestämmelserna skall vid 
fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Upphör ett 
parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet 
dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört.  
 
Sverigedemokraterna har sedan september 2015 bemannat två av 
sina tre platser i kommunfullmäktige. Detta påverkade inte utbetal-
ningen av stödet för 2016. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
utbetalning av partistöd 2017 ska grunda sig på antal bemannade 
platser, vilket för Sverigedemokraterna innebär stöd för två mandat. 
 
Förslag på fördelning av partistöd 2017 föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Partistöd 2017 betalas ut enligt förslag. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 28 
 
Information om arbetet efter inspektionerna på skolbyggnaderna, 
Södra skolan, Sveg 
Dnr 291-63-17 
 
ÄRENDE 
 
Stig Holm, vd Härjegårdar Fastighets AB, och Peter Cederwall, 
OKTOPAL, informerar om resultat av besiktningen av Södra skolan i 
Sveg. Slutrapport ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 30 januari 
2017. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_______ 
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Ks § 29 
 
Medborgarlöfte 2017 Härjedalens kommun 
Dnr 106-526-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och 
ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden 
bygger främst på momenten medborgardialog och kommunikation av 
medborgarlöften. Kommunerna kan själva välja att arbeta med detta. 
Genom att komplettera kommunens och polisens problembild med 
information från medarbetare och medborgare kan det trygghets-
skapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och bli mer 
problemorienterat.  
 
Maria Lundberg, kommunpolis, och Eva Helin, lokalpolisområdeschef, 
informerar om hur de arbetat med medborgardialogen och hur de 
kommit fram till polisens och kommunens medborgarlöften:  
att arbeta för ökad trafiksäkerhet samt att arbeta för att minska 
narkotikaanvändandet bland ungdomar i Härjedalens kommun.  
 
Förslag på Medborgarlöfte 2017 föreligger, med åtaganden för Polisen 
respektive kommunen. Internt inom lokalpolisområde 
Jämtland/Härjedalen kommer uppföljningen av medborgarlöftena ske 
kvartalsvis. 
 
Medborgarna kan följa arbetet och resultatet av arbetet med 
medborgarlöften på Polisområde Jämtlands facebooksida samt via 
webbsidan www.polisen.se. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
- Medborgarlöften 2017 undertecknas. 
 
- Löftena följs upp i Trygghets- och folkhälsorådet, där även 

representant från Polisen ska närvara.  
______ 
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Ks § 30 
 
Direktiv till ombud i Fastighetsaktiebolaget Norkom AB 
Dnr 106-53-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Inför bolagsstämma 2017 med Fastighetsaktiebolaget Norkom AB 
behöver direktiv till ombudet ges.  
 
Göran Påhlson är kommunens ombud, Helena Larsson ersättare. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut:  
 
- Direktiv till ombudet i Fastighetsaktiebolaget Norkom AB: 
 

Anders Häggkvist och Victor Ericsson som styrelseledamöter. 
 
________ 
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Ks § 31 
 
Direktiv till ombud NBE Sweden AB 
Dnr 106-54-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Inför bolagsstämma 2017 med NBE Sweden AB ska direktiv lämnas 
till ombudet.  
 
Gunilla Zetterström Bäcke är kommunens ombud, Göran Påhlson 
ersättare. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Direktiv till ombudet i NBE Sweden AB: 
 

Gottfrid Jonsson som styrelseledamot med Bengt-Eric Lundborg 
som ersättare. 
 

________ 
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Ks § 32 
 
Direktiv till ombud Härjedalens Fjällmuseum AB 
Dnr 106-55-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Inför bolagsstämma 2017 med Härjedalens Fjällmuseum AB ska 
direktiv lämnas till ombudet.  
 
Gottfrid Jonsson är kommunens ombud, Elsie Jonsson ersättare. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Direktiv till ombudet i Härjedalens Fjällmuseum AB: 
 

Gunilla Zetterström Bäcke och Ola Regnander som styrelse-
ledamöter. Mats Ericsson som ersättare. 

________ 
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Ks § 33 
 
Direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB 
Dnr 106-56-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Inför bolagsstämma 2017 med Härjeåns Kraft AB behöver direktiv till 
ombud lämnas om två styrelseledamöter och en ersättare. 
 
Leif Nilsson (S) är kommunens ombud, Anna-Lena Andersson 
ersättare. 
 
YRKANDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar att Gunilla Zetterström Bäcke och Ola 
Regnander väljs som styrelseledamöter och Gottfrid Jonsson som 
ersättare. 
 
Victor Ericsson (M) yrkar att Anders Häggkvist och Ola Regnander 
väljs som ledamöter och Victor Ericsson som ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Kommunstyrelsen beslutar att det ska väljas ledamöter och ersättare 
bland följande namn: 
Gunilla Zetterström Bäcke 
Ola Regnander 
Anders Häggkvist 
Gottfrid Jonsson  
Victor Ericsson 
 
Ordförande meddelar att det blir sluten omröstning om direktiv till 
ombud gällande val av styrelseledamöter och ersättare eftersom 
omröstningen gäller personval, och om vilka krav som gäller för 
valsedlarna. Gunilla Zetterström Bäcke och Victor Ericsson utses till 
rösträknare. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 1, STYRELSELEDAMÖTER 
 
De röstande lämnar sina valsedlar i en valurna. 
 
11 ledamöter avger röster. 11 valsedlar är giltiga. 
 
Med 6 röster för Anders Häggkvist, 11 röster för Ola Regnander samt 
5 röster för Gunilla Zetterström Bäcke finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att direktiv om ledamöter ska vara Anders 
Häggkvist och Ola Regnander. 
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Ks § 33, forts 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 2, ERSÄTTARE 
 
De röstande lämnar sina valsedlar i en valurna. 
 
11 ledamöter avger röster. 11 valsedlar är giltiga. 
 
Med 6 röster för Victor Ericsson och 5 röster för Gunilla Zetterström 
Bäcke finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att direktiv till 
ombud om ersättare ska vara Victor Ericsson.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut:  
 
- Direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB: 
 

Anders Häggkvist och Ola Regnander som styrelseledamöter med 
Victor Ericsson som ersättare. 

 
__________ 
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Ks § 34 
 
Val av ombud till Kommuninvest Ekonomiska förening 2017 
Dnr 106-57-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse ombud till Kommuninvest Ekonomiska 
förening 2017. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ekonomichef Ola Regnander utses till kommunens ombud med  
 kommunchef Gunnel Gyllander som ersättare. 
 
________ 
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Ks § 35 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden september 
2016 - december 2016 
 
Delegerad beslutsfattare Beslut  
Eva Larsson  Personalärenden 
Kenneth Bergman 
Pär Thornberg 
Klaus Dudenhöfer 
Eva Tollin 
Mats Bredesen 
Pär Olofsson 
Maj-Lis Larsson 
Ingela Jonsson 
Ola Regnander 
Nils Axberg 
 
Johan Fransson Grannyttrande 
  Arrende av mark 
 
Ann-Kristin Olofsson Beviljande av 

 bostadsanpassningsbidrag  
 
   
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
______ 
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Ks § 36 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Föreläggande om byggnadstekniska undersökningar och 
förslag till åtgärder på Södra skolan och Härjedalens 
gymnasium, Miljö- och byggnämnden 
442-619-16 Ks 
 

2. Beslut om att öppna vissa lokaler på Södra skolan och 
Härjedalens gymnasium, Miljö- och byggnämnden 
442-619-16 KS 
 

3. Föreläggande, tillåta verksamhet fram till 31 januari 2017 i vissa 
lokaler på Södra skolan och Härjedalens gymnasium, Miljö- och 
byggnämnden 
442-619-16 Ks 
 

4. Beslut, laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
Förvaltningsrätten i Härnösand 
459-128-16 Ks 
 

5. Yttrande, Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och 
miljöpåverkan 
436-561-16 Ks 
 

6. Yttrande, Härjedalens prioriterade infrastrukturobjekt till ny 
regional plan för transportinfrastrukturen 
311-621-16 Ks 
 

7. Information, kommunikationsavbrott december 2016, 
Strömsunds kommun 
 

8. PM, asylboende (Krokströmmen) avvecklas i Härjedalens 
kommun, Migrationsverket 
139-25-17 Ks 
 

9. Skrivelse, lönesättning på socialförvaltningen 
024-24-17 Ks 
 

10. Lokal överenskommelse om samverkan mot 
ungdomsarbetslöshet, Arbetsförmedlingen 
106-4-17 Ks 
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Ks § 36, forts 
 
 

11. Bidragsansökan, Lopme Naestie 
852-305-16 Nbfk 
 

12. Lokalfrågor, Ytterhogdal 
287-326-16 Nbfk 
 

13. Verksamhetsberättelse 2016, Regional samverkan mellan 
kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen 
106-23-17 Ks 
 

14. Protokoll, Vaajman Giele, 2016-11-30 
 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Meddelandena förklaras delgivna. 
 
______ 
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Ks § 37 
 
Internkontrollplan 2017 
Dnr 003-17-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha 
tillräcklig kontroll över sin verksamhet. Det innebär att nämnderna 
själva svarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten 
bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som 
förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är 
rättvisande. 
 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för internkontroll ska 
reglementet kompletteras med en årsvis framtagen internkontrollplan. 
 
Förslag till 2017 års internkontrollplan för kommunstyrelsen föreligger. 
Ekonomichef Ola Regnander redovisar planen samt uppföljning av 
2016 års plan. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen fastställs. 
 
 
Internkontrollplanen har uppdaterats med ytterligare en kontroll 
gällande avdelningen för Arbete och Aktivitet efter kommunlednings-
utskottets sammanträde. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen fastställs. 
 
 _______ 
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Ks § 38 
 
Omdisponering av investeringsanslag 
Dnr 009-60-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar har via avtal, fått i uppdrag av kommunen att förvalta 
kommunens fastigheter. Löpande drift och underhåll samt 
administration sköts idag av personal anställd av Härjegårdar och allt 
finansieras via de hyror, som kommunens olika verksamheter som 
disponerar lokalerna, betalar. 
 
Därutöver finns ett antal av kommunen tidigare beslutade investerings-
anslag som innehåller dels medel för standardförbättringar men som i 
vissa fall kan anses vara rena underhållsmedel.  
 
Förslag föreligger att de medel som finns anvisade i nedan upp-
räknade projekt, slås samman till en pott ”Standardförbättringar 
fastigheter”, och att Härjegårdar får mandat att omdisponera anslag 
och prioritera insatserna efter angelägenhetsgrad.  
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S) yrkar att användning av projektmedel för 
respektive projekt skall redovisas i samband med att kommunfull-
mäktige skall fatta beslut i ärendet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Tidigare beslutade anslag till följande projekt slås ihop till ett anslag 
som benämns ”standardförbättringar fastigheter”. Beloppet uppgår 
preliminärt till 15,4 Mkr.  
 
Projekten det gäller är: 
3103, Långtidsplanerat underhåll  
3104, Värme/ventilation 
3106, Kompl. Investeringar i lokaler 
3110, Park- och skolmiljöer 
3113, Digitalisering ritningar 
3114, Överordn styrsyst fastigh 
3116, Solceller kommunala anläggningar 
3120, Ombyggn brandlarm 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 38, forts 
 
3126, Ombyggnad brandstationer 
3140, Styrn reservkraft Svegsmon 
3143, Upprustn utomhusbad Hede 
3145, Renovering simhall Ytterhogdal 
 
- För varje verksamhetsår ska Härjegårdar presentera till kommun-

styrelsen en plan över vilka åtgärder som prioriteras utifrån 
lokalperspektivet och de signaler som framkommer via kommunens 
lokalsamordnare.  

 
- Vid verksamhetsårets slut ska Härjegårdar avrapportera vad som 

utförts och i vilken fastighet. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
-  Användning av projektmedel för respektive projekt skall redovisas i  
 samband med att kommunfullmäktige skall fatta beslut i ärendet. 
 
JÄV 
 
Stig Holm deltar inte i ärendets handläggning. 
 
______
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Ks § 39 
 
Upphävande av beslut om avstängning av barn i förskola och 
fritidshem 
Dnr 719-61-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 
 
- 1992-02-07, § 7,om avgiftstaxa med tillämpningar inom  
 barnomsorgen.  
- 2001-09-10, § 79, att införa maxtaxa i förskola och skolbarnsomsorg.  
- 2004-02-09, § 18, att delegera till nämnden för bildning, fritid och  

kultur att fatta beslut om framtida anpassningar av avgifterna till de 
nivåer som riksdagen fastställer som högsta avgift inom maxtaxa för 
barnomsorg. 

 
Nämnden för bildning, fritid och kultur har 2015-12-16, § 95, antagit 
”Avgifter och regler” gällande förskola, förskoleklass och fritidshem. 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) 8 kap. 5 § ska barn från och med ett 
års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 
behov på grund av familjens situation i övrigt. 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 7/92 innebär att föräldrar som resterar 
med tre månadsavgifter förlorar den plats i den kommunala barn-
omsorgen de tidigare blivit tilldelade. 
 
Skollagen 1 kap. 10 §, säger att ”barnets bästa ska vara 
utgångspunkt” i all utbildning och annan verksamhet som rör barn.  
 
Förvaltningen för bildning, fritid och kultur föreslår därför, med hänsyn 
till barnens bästa, att kommunfullmäktige upphäver beslut § 7, 1992-
02-07, gällande avgiftstaxa och tillämpningar inom barnomsorgen, 
vilket innebär att inga barn förlorar sina platser i förskola respektive 
fritidshem på grund av obetalda avgifter. Vårdnadshavares skuld 
kvarstår dock. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut § 7, 1992-02-07, upphävs gällande 

avgiftstaxa och tillämpningar inom barnomsorgen, vilket innebär att 
inga barn förlorar sina platser i förskola respektive fritidshem på 
grund av obetalda avgifter. Vårdnadshavares skuld kvarstår dock. 

 
_______ 
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Ks § 40 
 
Investering kök, kostorganisationen 
Dnr 041-52-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016/ § 169, att det i Härjedalens 
kommun ska finnas ett tillagningskök per by, två tillagningskök i Sveg, 
matlådeproduktion ska ske centralt i Sveg. All mat till servicehus, 
förutom till Svedjegården, ska produceras i Sveg. Enligt 
”Organisationsförslag måltidsförsörjning i Härjedalens kommun”. 
 
En kostnadsutredning har gjorts av kommunens kök efter livsmedels-
kontroller samt utifrån ny kostorganisation. Utredningen visar att 
kommunens kostnader blir cirka 7 Mkr fördelat på 3,2 Mkr för fasta 
inventarier ny kostorganisation samt 1,1 Mkr byggåtgärder för detta, 
övriga byggåtgärder som krävs i lokalerna är beräknade till 2,7 Mkr. 
 
Motsvarande siffror i Härjegårdars fastigheters kök är totalt 1,9 Mkr 
fördelat på fasta inventarier 700 000 kronor, byggåtgärder kost-
organisation 300 000 kronor samt övriga byggåtgärder 900 000 
kronor. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 7 Mkr för investering i kök läggs in i förslaget till kommunfullmäktige 

om reviderad budget 2017. 
 
_______ 
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Ks § 41 
 
Budget 2017, revidering 
Dnr 041-247-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-14/ § 168, att den fastställda 
budgeten 2017 revideras med anledning av årets prognos, förändrade 
förutsättningar gällande skatteprognoser, ersättning för ensam-
kommande barn och ungdomar, befolkningsutveckling med flera 
faktorer. 
 
Revidering av tidigare beslutad budget 2017 föreligger, med över-
gripande mål samt budgetberedningens bedömning av den kommunala 
ekonomin för de efterföljande två åren. 
 
Budgetförslaget har MBL-förhandlats. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2016/ § 280, om att föreslå kommunfull-
mäktige att bevilja investeringsmedel med 15 Mkr, inklusive 1 Mkr för 
projektering, till anpassning av lokaler och utemiljö för de verksam-
heter som ska inrymmas i Centralskolan i Ytterhogdal. Dessa medel 
har lagts in i investeringar i budgetförslaget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S) meddelar att socialdemokraterna 
tillsammans med vänstern kommer att lägga ett eget budgetförslag och 
yrkar därför att kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde 
före kommunfullmäktige.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström Bäckes yrkande och finner att det 
bifalles. 
 
Ordförande prövar föreliggande budgetförslag och finner att det bifalles. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Kommunfullmäktige fastställer förslaget till reviderad budget för år  
 2017 och antar upprättat förslag till treårsplan. 
 
2. Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad). 
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Ks § 41, forts 
 
 
3. Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas  
 samt de övergripande målen för verksamheterna. 
 
4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 2  
 Mkr.  
 
5. För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investe- 
 ringsbudget. 
 
RESERVATION 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S) 
Anna-Lena Andersson (S) 
Gottfrid Jonsson (S) 
Göran Påhlson (S) 
Bo Danielsson (V) 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen har ett extra sammanträde 2017-02-17 kl 10.00, 

Medborgarhuset, Sveg.  
 
________ 
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Ks § 42 
 
Övriga frågor 
 
- Inkommande revisionsrapporter skall meddelas kommunstyrelsen 

på närmast följande sammanträde. 
 
- En fråga ställs om varför lokalerna på Funäsdalens IP står 

oanvända och inte upplåts till allmänheten. Svar ges att de inte är 
helt färdigställda samt att det måste upprättas regler för 
användande. 

 
_________ 
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