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Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
43 Socialdemokraternas och Vänsterns förslag på budgetrevidering 2017, information 

44 Åtgärdsförslag Södra skolan, information 

45 Ändring i kommunstyrelsens prioritering av samlingslokaler berättigade till bidrag, 
Funäsdalen 

46 Övriga frågor 

47 Sponsring Ytterhogdals IK, fotbollsmatcher i svenska cupen 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00 – 10.10 
 Ajournering i § 43 kl 09.25–09.35 
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Maria Nordkvist (L) 
 Gunilla Zetterström Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Carina Subäck (C), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Ulrika Persson, sekreterare 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Pelle Persson (VH), observatör 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström Bäcke 
  
Underskrifter                                                                        Paragrafer 43 - 47 
Sekreterare 

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

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

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-02-17 
Ansl uppsättning 2017-02-20 Ansl nedtagande 2017-03-14 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Camilla Mehlqvist 
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Ks § 43 
 
Socialdemokraternas och Vänsterns förslag på budgetrevidering 2017, 
information 
Dnr 041-247-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2017/ § 41, om förslag till kommun-
fullmäktige om budgetrevidering 2017. Socialdemokraterna och 
vänstern meddelade att de kommer att lägga ett eget budgetförslag och 
yrkade därför om ett extra sammanträde före kommunfullmäktige. 
Yrkandet bifölls. 
 
Ordförande tydliggör att kommunstyrelsens förslag till budgetrevidering 
redan beslutats och skickats till kommunfullmäktiges ledamöter. 
Alternativa budgetförslag tas upp som yrkanden på kommun-
fullmäktiges sammanträde då revidering av budget 2017 ska beslutas.  
 
S och V föreslår generella besparingar med ytterligare 1 Mkr på 
kommunledningsförvaltningen och 1,5 Mkr på samhällsbyggnads-
förvaltningen. Förslaget trycks upp och delas ut på kommunfullmäktige. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Information om socialdemokraternas och vänsterns förslag om 

revidering av budget 2017 förklaras delgiven. 
 
______ 
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Ks § 44 
 
Åtgärdsförslag Södra skolan, information 
Dnr 291-73-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Förslag på åtgärder föreligger, efter resultat av besiktning av Södra 
skolan i Sveg. 
 
Förslag på åtgärder är framtagna av Oktopal, som under december 
2016 och januari 2017 genomfört en genomgripande analys av 
lokalerna. 
 
En utredning av behovet av lokaler för högstadiet i Sveg och för 
Härjedalens gymnasium har påbörjats. Utifrån denna utredning 
kommer kommunen att ta ställning till vilka lokaler som fortsättningsvis 
ska användas och därmed om åtgärder ska vidtas i samtliga 
fastigheter eller om lokaler istället ska avvecklas/rivas. 
 
För att säkerställa miljön, i de lokaler som inte är belagda med 
nyttjandeförbud, under utredningsarbetet kommer ventilationen att gå 
dygnet runt. Kontroller så att nya fuktskador inte uppstår kommer 
regelbundet att ske. Tillsyn och skötsel av lokalerna kommer att 
säkerställas i dialog med verksamhetsutövarna. Luftprover kommer att 
tas stickprovsmässigt under utredningstiden. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_______ 
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Ks § 45 
 
Ändring i kommunstyrelsens prioritering av samlingslokaler 
berättigade till bidrag, Funäsdalen 
Dnr 852-82-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen har i beslut 1988/ § 140 och 2006/ §7 prioriterat 
vilka samlingslokaler som är berättigade till bidrag efter beslutade 
riktlinjer. Besluten om bidrag är delegerade till samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
I Funäsdalen är den bidragsberättigade samlingslokalen Strömlidens 
bygdegård. Funäsdalens byalag har nu sålt Strömliden och byalaget 
har inga planer på att förvärva någon fastighet för liknande ändamål.  
 
Fornminnesföreningen äger bland annat Logen i Fornminnesparken. 
Föreningen önskar att denna lokal blir ny samlingslokal då det finns ett 
stort behov av en sådan i byn. De planerar att renovera fastigheten 
och har utvecklingsidéer för parken. Statusen som samlingslokal är 
viktig i till exempel ansökningar hos Boverket.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att listan över bidrags-
berättigade samlingslokaler revideras gällande Funäsdalen, med att 
Strömlidens bygdegård ersätts med Logen i Fornminnesparken. 
 
Funäsdalens byalag är positiva till förslaget. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för utredning av den föreslagna lokalens 

tillgänglighet. 
 
_______ 
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Ks § 46 
 
Övriga frågor 
 
En fråga ställs om hur långt ärendet om gruppboende i Funäsdalen 
kommit. Svar ges att det bland annat förs diskussion mellan 
socialnämnd och Härjegårdar. 
 
______  
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Ks § 47 
 
Sponsring Ytterhogdals IK, fotbollsmatcher i svenska cupen 
Dnr 805-80-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ytterhogdals IK, seniorer, har gått till gruppspel i svenska cupen i 
fotboll. De kommer att möta Falkenberg FF den 18/2 och IF Elfsborg 
den 26/2. Matcherna kommer att spelas i Ljusdals nya inomhusarena 
och TV-sändas i CMore.  
 
Ytterhogdals IK anhåller om sponsring till en kostnad av 10 000 kronor 
för exponering av Härjedalens varumärke i form av att banderoller 
sätts upp. Material finns framtaget sedan tidigare. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till sponsring. 
 
Bo Danielsson (V) yrkar avslag på sponsring. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordföranden prövar yrkandena och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Ericssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ja-röst för Ericssons yrkande. 
Nej-röst för Danielssons yrkande. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Mats Ericsson (C) och Maria Nordkvist 
(L). 
 
Nej-röst: Thomas Wiklund (M), Anna-Lena Andersson (S), Maj-Lis 
Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Carina Subäck (C), Leif Nilsson (M) 
och Bo Danielsson (V). 
 
Avstår: Gunilla Zetterström Bäcke (S) 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 nej-röster mot 3 ja-
röster och 1 som avstår, beslutar enligt Danielssons yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anhållan om sponsring avslås. 
 
_______ 
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