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Justerandes sign Beslutsexp. 

  
Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
48 Destination Sveg, information 

49 Information om kulturverksamheten 

50 Ekonomisk rapport från förvaltningarna 

51 Revidering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 

52 Träbjörnen i Sveg, åtgärdsförslag 

53 Övertagande av privat allmänförklarad VA-anläggning och markköp, Messlingen. 
Information 

54 Tomter att undanta från regeln om permanentboende 

55 Fyllnadsval av ersättare för ombud i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

56 Fyllnadsval av ersättare för ombud i Ljusnan Voxnan vattenvårdsförbund  

57 Val av ledamot i LAG-gruppen, Leader Sjö, Skog & Fjäll 

58 Motion om att konkurrensutsätta delar av äldreomsorgen 

59 Motion om inrättande av demensteam 

60 Motion om bouleplan i Lillhärdal 

61 Medborgarförslag om fria liftkort för ungdomar 

62 Medborgarförslag om elektronisk trafikinformation 

63 Medborgarförslag om att anpassa skolmaten efter målgruppen 

64 Medborgarförslag om utökad budgetram för att förbättra skolornas rasthallar 

65 Medborgarförslag om feriearbeten under årets övriga lov 

66 Medborgarförslag om möjlighet till fler feriearbeten 

67 Medborgarförslag om att bygga ett gapskjul vid Myrstacken i Sveg för återbruk 

68 Medborgarförslag om att utnämna ambassadörer för Härjedalen 

69 Ej verkställda beslut inom socialtjänsten, statistikrapport 
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70 Riktlinjer gällande förmåner vid studier på högskolenivå 

71 Begäran om anslag för minskad besparing, nämnden för bildning, fritid och kultur 

72 Socialnämndens ekonomi och verksamhet - Ledning och styrning 

73 Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 

74 Reglerområde för skotertrafik i Vemdalenområdet, beslutsdelegering 

75 Busskort till asylsökande ungdomar 

76 Tobacco endgame, handlingsplan 2017 

77 Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram 2017-2020 

78 Handlingsplan 2017 för samiskt språk och samisk kultur 

79 Delegationsbeslut 

80 Meddelanden 

81 Samrådsremiss för E45, delen Rengsjön-Älvros 

82 Övriga frågor 

 __________ 

 Följande ärende stryks från dagordningen: 
- Organisationsförändring, tillväxtavdelning m.m. 

 __________ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 10.00 – 15.00 
 Ajournering efter § 54 kl. 12.15-13.00, och efter § 74 kl. 14.20-14.30  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande, §§ 48-73, 75-82 
 Victor Ericsson (M) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Anita Thuresson (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S), §§ 48-74 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare, §§ 74-82 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S),ej tjänstgörande ersättare, §§ 48-73 
  
Övriga deltagare Ulrika Persson, sekreterare 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Niklas Ohlsson, destinationschef, § 48 
 Patrik Byström, kulturchef, § 49 
 Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, §§ 53-54 
 Pär Olofsson, gatu- och VA-chef, § 53 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström Bäcke 
  
Underskrifter                                                                        Paragrafer 48 - 82 
Sekreterare 

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

.....................................................          .……………………………………….. 
 Anders Häggkvist §§ 48-73, 75-82         Victor Ericsson § 74 
Justerare 

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-03-29 
Ansl uppsättning  Ansl nedtagande  
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Camilla Mehlqvist 
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Ks § 48 
 
Destination Sveg, information 
 
ÄRENDE 
 
Niklas Ohlsson, projektledare och destinationschef, Destination Sveg, 
informerar om bland annat:  
 
- uppdragsgivaren SFU (Svegs företagar- och utvecklingsförening)  
  som idag består av 80 företag och föreningar.  
- destinationsutveckling, visioner och mål 
- vikten av samverkan mellan företag, föreningar och kommun 
- evenemang som framgångsfaktor 
- genomförda och aktuella projekt  
- utveckling fiske tillsammans med fiskevårdsområde   
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
______ 
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Ks § 49 
 
Information om kulturverksamheten 
Dnr 850-197-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kulturförvaltningen upphörde som egen förvaltning 2010-12-31. 
Kommunstyrelsen beslutade 2012/ § 89, att uppdra till nämnden för 
bildning, fritid och kultur att lämna en rapport till kommunstyrelsen om 
en uppföljning av hur kulturverksamheten utvecklats sen samman-
slagningen till gemensam förvaltning. Uppföljningen gäller till exempel 
antalet anställda på avdelningen, bibliotekens öppettider och statistik 
för besök, utlån etcetera samt allmänkulturens verksamhet. Ingen 
rapportering har hittills skett i kommunstyrelsen. 
 
Patrik Byström, kulturchef, informerar om förändringar i kulturverk-
samheten bland annat i form av införande av kulturskolans 
verksamhet som består av musikundervisning, film och dans. Dansen 
ersätts från och med hösten 2017 av musikproduktion, bland annat 
med anledning av att danspedagogen slutar och det är svårt att 
rekrytera ny pedagog. 
 
Information ges också om bibliotekets verksamhet som styrs av olika 
krav och lagar. Man jobbar kontinuerligt med uppföljning av hur väl de 
krav som finns uppfylls.  
 
Ytterligare information med statistik finns i kulturverksamhetens 
verksamhetsberättelser. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
______ 
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Ks § 50 
 
Ekonomisk rapport från förvaltningarna 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016/ § 168, att ge kommunchefen i 
uppdrag att till kommunalråd samt oppositionsråd, månadsvis 
inkomma med ekonomiska rapporter från förvaltningarna. Kommunal-
råden har beslutat att månadsrapporten istället ska delges 
kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet de månader 
sammanträden hålls. 
 
Ola Regnander, ekonomichef, informerar om ekonomisk uppföljning 
för kommunen, totalt samt förvaltningsvis, januari till mars 2017 i 
jämförelse med samma period 2016.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
 
________ 
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Ks § 51 
 
Revidering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 
Dnr 003-17-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade att anta internkontrollplan 2017. I planen 
saknas samhällsbyggnadsförvaltningens internkontroll, vilket 
kommunens revisorer påpekat. 
 
Förslag föreligger om att revidera kommunstyrelsens internkontrollplan 
genom att lägga till framtagen internkontrollplan för 
samhällsbyggnads-förvaltningen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 revideras enligt förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 52 
 
Träbjörnen i Sveg, åtgärdsförslag 
Dnr 834-134-15 Sbn, 009-159-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Träbjörnen i trafikkorsningen i Sveg läcker in vatten och det gör att trä-
konstruktionen sakta håller på att förstöras. Dessutom finns farhågor 
om att den är på väg att tippa något framåt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2015/§ 258, att bevilja maximalt 75 000 
kronor för utredning av åtgärder, konsekvenser och kostnader med 
finansiering ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda ändamål 
2016. 
 
Ett företag har, på samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag, gjort en 
skaderapport, som visar att björnen har kraftiga rötskador och att träet 
är fuktmättat. En mekanisk avfuktare har funnits i björnens innandöme 
i flera år. Den mikrobiologiska analysen visar att björnen då inte var 
drabbad av äkta hussvamp. Efter dessa analyser drabbades björnen 
av strömavbrott vilket innebar att avfuktaren inte fungerade och fukten 
ökade till droppande vatten inne i björnens kropp. Inkommet rivnings-
anbud visar att det skulle kosta cirka 300 000 kronor, exklusive 
betongfundament samt markåterställning, att riva björnen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Inga åtgärder utförs på träbjörnen tillsvidare. Årliga besiktningar ska 

göras. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Ks § 53 
 
Övertagande av privat allmänförklarad VA-anläggning och markköp, 
Messlingen. Information 
Dnr 345-198-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Enligt tidigare lagstiftning kunde privata anläggningar allmänförklaras 
av Länsstyrelsen. Detta sker inte idag enligt Lagen om Allmänna 
Vattentjänster (LAV). Alla sådana allmänförklarade anläggningar ska 
ha ombildats till någon annan förvaltningsform. Det kan till exempel 
innebära att kommunen tar över ansvaret, eller att anläggningarna 
ombildas till gemensamhetsanläggningar. 
 
Pär Olofsson, VA-chef, informerar om privat allmänförklarad VA-
anläggning vid Baggården i Messlingen, där diskussioner mellan 
kommunen och fastighetsägare pågår. Förslag på avtal kommer att 
tas fram till ett senare kommunstyrelsesammanträde. 
 
Kommunen arbetar med en ny fördjupad översiktsplan för hela 
Messlingenområdet där VA-frågan arbetas in. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_______ 
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Ks § 54 
 
Tomter att undanta från regeln om permanentboende 
Dnr 259-139-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Enligt § 17 i ”Regler för kommunens tomtkö” får kommunstyrelsen 
besluta om att omvandla kravet om permanentboende till 
fritidsboende, vid försäljning av kommunens tomter. Detta gäller främst 
på orter med stort utbud men låg efterfrågan av tomter. Dessa tomter 
skall säljas via fastighetsmäklare och till marknadsvärde.  
 
Orter med stort utbud av tomter är Hede, Sveg, Ytterhogdal samt 
några tomter i Lillhärdal, Långå och Vemhån. Efterfrågan i dessa orter 
är väldigt låg. I Vemdalen finns det två tomter som är små och 
olämpliga att bygga på och där skulle ett alternativ kunna vara att låta 
närstående fastigheter dela tomterna eller att kommunen omvandlar 
dem till parkmark. 
 
Förslag föreligger om tomter att undanta från reglerna om 
permanentboende enligt § 17 i ”Regler för kommunens tomtkö”. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Tomter som ska undantas från reglerna om permanentboende 

enligt § 17 i ”Regler för kommunens tomtkö” fastställs. 
 
 
Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör, redogör för vilka 
tomter det gäller. 
 
Kommunledningsutskottets förslag på tomter som ska undantas från 
reglerna om permanentboende, revideras. 
 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Tomter som ska undantas från reglerna om permanentboende 

enligt § 17 i ”Regler för kommunens tomtkö” fastställs 
 
- Förteckning över tomter som undantas från reglerna om 

permanentboende biläggs protokollet. 
 
________ 
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Ks § 55 
 
Fyllnadsval av ersättare för ombud i Sveriges vattenvårdsförbund 
Dnr 106-199-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Maj-Lis Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare för ombud 
i Sveriges vattenvårdsförbund, mandatperioden 2015-2018. 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar att Thomas Wiklund (M) väljs till ersättare för 
ombud. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund (M) väljs till ersättare för ombud i Sveriges 

vattenvårdsförbund. 
 
_____ 
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Ks § 56 
 
Fyllnadsval av ersättare för ombud i Ljusnan Voxnan 
vattenvårdsförbund 
Dnr 106-200-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Maj-Lis Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare för ombud 
i Ljusnan Voxnan vattenvårdsförbund, mandatperioden 2015-2018. 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar att Thomas Wiklund (M) väljs till ersättare för 
ombud. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund (M) väljs till ersättare för ombud i Ljusnan Voxnan 

vattenvårdsförbund. 
 
 
_______ 
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Ks § 57 
 
Val av ledamot i LAG-gruppen, Leader Sjö, Skog & Fjäll 
Dnr 110-34-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Leader Sjö, Skog och Fjäll är lokalt ledd utveckling i Åre, Krokom, 
Östersund, Berg och Härjedalens kommuner. 
 
Partnerskapet Leader Sjö, Skog & Fjäll är en fristående, ideell förening 
och består av företrädare för kommunerna, föreningsrörelsen, 
näringslivet och andra organisationer relevanta med tanke på 
områdets framtida utveckling.  
 
Föreningen arbetar med att stötta innovativa projekt och kan 
medfinansiera satsningar som bygger på samverkan mellan olika 
aktörer inom vårt område. Budgeten är på 57 miljoner under 
programperioden 2014 – 2020 som satsas på projekt som 
överensstämmer med dess utvecklingsstrategi. 
 
Föreningens valberedning föreslår kommunstyrelsen att lämna förslag 
på person i offentlig sektor att ingå i dess styrelse (LAG-gruppen). 
Kommunstyrelsen kan också lämna förslag på en ersättare, där 
personen kan komma från ideell, privat eller offentlig sektor. 
 
Kommunledningsutskottet beslutade, 2017/ § 40, föreslå kommun-
styrelsen att välja Mats Ericsson (C), Tännäs, som ordinarie ledamot 
från offentlig sektor. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Mats Ericsson (C), Tännäs, föreslås väljas som ordinarie ledamot 

från offentlig sektor. 
 
__________ 
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Ks § 58 
 
Motion om att konkurrensutsätta delar av äldreomsorgen 
Dnr 739-218-16 Ks, 739-105-16 Sn 
 
ÄRENDE 
 
Karin Holmin (VH) föreslår att äldreboende och hemtjänst ska kon-
kurrensutsättas med start i Hede/Vemdalen. 
 
Ärendets beredning 
Socialförvaltningen bedömer bland annat att kunskap och kompetens 
saknas i organisationen för att åta sig en upphandling enligt LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) av äldreboende och hemtjänst, samt 
att en stor risk föreligger att oseriösa aktörer släpps in eftersom 
kompetensen saknas dels för att göra en upphandling som föreslås i 
motionen, dels för att följa upp utförare.  
 
Socialnämnden föreslår 2017/ § 30, att motionen avslås. 
 
Victor Ericsson (M) får föra till protokollet att han yrkar avslag på 
motionen även om Alliansen delar motionärens intention. Därför 
kommer frågan att återupptas när det ekonomiska läget i social-
förvaltningen är i balans 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar att motionen avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
______ 
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Ks § 59 
 
Motion om inrättande av demensteam 
Dnr 739-563-16 Ks, 739-180-16 Sn 
 
ÄRENDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) och Gunilla Zetterström Bäcke (S) föreslår i 
motion att ett demensteam inrättas i Härjedalens kommun. 
 
Ärendets beredning 
Härjedalens Kommun och Region Jämtland Härjedalen har ett 
pågående samarbete för att utveckla demensvården i kommunen. 
Projektet inleddes 2015 genom att kommunen tillsammans med 
regionen anställde en demenssjuksköterska med uppdrag att vara en 
samordnande länk mellan olika aktörer då någon lider av kognitiv 
svikt.  
 
Socialförvaltningen bedömer att fokus bör fortsatt läggas på pågående 
arbete och att inrättande av demensteam ska komma som ett resultat 
av nuvarande utvecklingsinsatser 
 
Socialnämnden föreslår, 2017/§ 9, att motionen bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls. 
 
______ 
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Ks § 60 
 
Motion om bouleplan i Lillhärdal 
Dnr 826-556-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Hedin (S) föreslår i motion att kommunen bygger, alternativt 
medfinansierar bygget av, en bouleplan i Lillhärdal. 
 
Ärendets beredning 
Ett område i anslutning till ishockeybana på Kyrkheden 1:1 kan 
upplåtas till lämplig förening för att anlägga och driva en boulebana i 
Lillhärdal. På andra platser i kommunen har ideella krafter ställt i 
ordning boulebanor och de sköter också driften av dem. 
 
I dagsläget har inte kommunen möjlighet att ställa i ordning ytterligare 
anläggningar, innan den översyn av lekparker och aktivitetsplatser 
gjorts, som beslutats av kommunstyrelsen 2017/ §§ 13 – 16. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att mark upplåts för 
anläggande av boulebana på Kyrkheden 1:1.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget bifalls såtillvida att mark upplåts till lämplig 

förening för anläggande av boulebana på Kyrkheden 1:1. 
Medborgarförslaget avslås i övriga delar. 

 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 61 
 
Medborgarförslag om fria liftkort för ungdomar 
Dnr 009-608-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Wilma Liljedahl, Älvros, föreslår att samtliga ungdomar i Härjedalen får 
fria liftkort. 
 
Ärendets beredning 
Redan idag åker barn och ungdomar som är skrivna i Härjedalens 
kommun gratis i våra liftsystem till och med 15 års ålder. Mot 
uppvisande av intyg att de är skrivna i kommunen får de ett gratis 
säsongskort hos Skistar, Funäsfjällen och i Lofsdalen. Det enda som 
de behöver betala är ett axesskort/key card. Även i Björnberget i Sveg 
åker barn under 15 år gratis enligt Svegs Alpina Klubb. 
 
De flesta anläggningarna har också kommunrabatt på säsongskorten 
för vuxna (från 16 år). 
 
Det finns inget utrymme i kommunens budget för att köpa liftkort till 
alla ungdomar över 15 år. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Ks § 62 
 
Medborgarförslag om elektronisk trafikinformation 
Dnr 519-582-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Christina Bäckman, Hede, föreslår att möjligheten undersöks om att 
sätta upp elektronisk reseinformation/hållplatsskyltar. 
 
Ärendets beredning 
Länstrafiken i Jämtlands län AB är det bolag som driver den 
upphandlade trafiken i Jämtlands län. Länstrafiken tecknar avtal, 
planerar, informerar, sköter biljetthantering etcetera.  
 
En uppsättning av dataskärmar med busstidtabeller i realtid pågår i  
kommunen. Skärmar tillhandahålls till viss del av Länstrafiken och 
utplaceringen sker i samråd med Härjedalens kommun. Platser där 
skärmar finns eller sätts upp är: 
• Hållplats vid Södra skolan, Sveg – monterades upp januari, 2017 
• Hede - planerad 
• Funäsdalens busstation – skärm finns 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
med hänvisning till de insatser som redan finns eller är planerade. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 63 
 
Medborgarförslag om att anpassa skolmaten efter målgruppen 
Dnr 621-598-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Mimmie Stålhandske, Sveg, föreslår att skolmaten anpassas efter sin 
målgrupp. 
 
Ärendets beredning 
Enligt en sammanställning från Livsmedelsverket behöver barn från 2 
års ålder ungefär samma mat som vuxna för att må bra. Det vill säga 
mycket grönsaker, fullkornsprodukter och fisk. Att som barn erbjudas 
och exponeras för många olika sorters livsmedel och maträtter är en 
av de viktigaste faktorerna för hälsosamma matvanor som vuxen (ur 
Livsmedelsverkets råd om bra måltider i förskolan). Kommunen följer 
Livsmedelsverkets rekommendation, kommunens kostpolicy samt 
folkhälsomyndighetens s.m.a.r.t.-rekommendation (hur man kan äta 
för bättre hälsa och miljö). 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 64 
 
Medborgarförslag om utökad budgetram för att förbättra skolornas 
rasthallar 
Dnr 288-599-16 Ks, 288-349-16 Nbfk 
 
ÄRENDE 
 
Mimmie Stålhandske, Sveg, föreslår utökad budgetram för att göra 
förbättringar i skolornas rasthallar. 
 
Förslagsställaren menar att rasthallar/uppehållsrum i kommunens 
skolor inte fyller sin funktion. Rasthallar är omöblerade och det finns 
inte plats för alla elever att vistas där. 
 
Ärendets beredning 
Frågan har tagits upp med samtliga rektorer som nu uppmanas att 
dels se över skolornas rasthallar/uppehållsrum och att dels beakta att 
det finns möjlighet att söka medel för upprustning av rasthallar från 
nämndens investeringskonto. 
 
Förvaltningen för bildning fritid och kultur har tilldelats 2 Mkr i 
investeringsbudget som är avsett för inventarier i verksamheterna. 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslår, 2017/ § 11, att 
medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 65 
 
Medborgarförslag om feriearbeten under årets övriga lov 
Dnr 618-604-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Jens Rehnfeldt, Funäsdalen, föreslår att kommunen undersöker om 
det är möjligt att erbjuda feriearbeten inte bara på sommarlovet, utan 
också under årets övriga lov. 
 
Ärendets beredning 
Möjligheten att erbjuda feriejobb varierar stort mellan kommunens 
orter. Också antalet ungdomar som söker på respektive ort varierar.  
 
Administrationen kring sommarjobben är omfattande, men begränsas 
till en period före och under sommaren. Ska feriejobb kunna erbjudas 
runt om i kommunen vid ytterligare lov kommer det troligtvis att 
innebära att ytterligare administrativ personal måste anställas.  
 
Anledningen till att feriejobb begränsas till tre veckor under 
sommarlovet beror på att det under lovets totalt 11 veckor finns 
utrymme för både jobb och ledighet. Övriga lov är betydligt kortare och 
lämpar sig därför främst för återhämtning. Möjligheten finns att 
ungdomarna genom sitt sommarferiejobb kan etablera kontakter så att 
arbetsgivarna själva erbjuder jobb under övriga lov. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 66 
 
Medborgarförslag om möjlighet till fler feriearbeten 
Dnr 618-603-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Jens Rehnfeldt, Funäsdalen, föreslår att det undersöks om möjlighet 
finns att skapa ett större utbud av feriearbeten. 
 
Ärendets beredning 
Ambitionen är att kunna erbjuda så många praktiska och teoretiska 
feriejobbsplatser som möjligt inom olika verksamheter och 
yrkesområden. I dag finns möjligheten att välja mellan olika branscher 
då man söker feriejobb för att ungdomarna få mer kunskap om hur ett 
jobb fungerar i arbetslivet. Introduktion vid placering anpassas efter 
arbetsplatsens och ungdomarnas behov och önskemål. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 67 
 
Medborgarförslag om att bygga ett gapskjul vid Myrstacken i Sveg för 
återbruk 
Dnr 456-519-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Per-Axel Lindström, Sveg, föreslår att kommunen bygger ett gapskjul 
vid återvinningscentralen Myrstacken där man kan ställa saker som 
kan återbrukas. 
 
Ärendets beredning 
Att inrätta återbruk på kommunens återvinningscentraler finns som ett 
mål i avfallsplanen för Härjedalens kommun. Arbetet med att ta fram 
återbruk har pågått under en tid. Renhållningen har skaffat ändamåls-
enliga utrymmen för denna verksamhet. Dessa utrymmen ska, efter att 
markarbeten samt anpassning av återvinningscentraler skett, 
installeras i Sveg, Hedeviken och Ljusnedal. 
 
Med anledning av att arbetet med att ta fram möjligheter för återbruk 
vid återvinningscentralerna redan påbörjats, föreslår kommunlednings-
förvaltningen att medborgarförslaget bifalls. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 68 
 
Medborgarförslag om att utnämna ambassadörer för Härjedalen 
Dnr 009-305-14 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Peder Persson, Hede, har lämnat förslag om att utnämna 
ambassadörer för Härjedalen. Han föreslår att man i varje landskap 
utnämner en ambassadör som gör reklam och publicitet för 
Härjedalen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade, 2015 § 127, att återremittera ärendet 
för ett förtydligande av förslaget. 
 
Ärendets beredning 
Härjedalens kommuns målsättning är att få fler besökare till 
kommunen och att fler ska bosätta sig i kommunen. Arbetet med att 
marknadsföra Härjedalen och att stärka varumärket Härjedalen pågår 
på olika sätt genom olika aktiviteter. Varumärket stärks också genom 
att de som bor i Härjedalen är goda ambassadörer för landskapet och 
kommunen. Många av de återkommande besökarna är också mycket 
goda ambassadörer för Härjedalen. 
 
Att starta ett ambassadörsprogram med personer i alla landskap 
kräver en hel del arbetsinsatser med att välja ut ambassadörer, 
administrera och underhålla ett sådant nätverk för att det ska få någon 
genomslagskraft. I dagsläget görs bedömningen att det inte är det 
bästa sättet att marknadsföra Härjedalens kommun och varumärket 
Härjedalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
_______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 69 
 
Ej verkställda beslut inom socialtjänsten, statistikrapport 
Dnr 709-73-16 Sn 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har skyldighet, enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 f – h 
§§, och lagen om stöd och service (LSS) 28 f-h §§, att kvartalsvis till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer 
rapportera gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS, 
som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.  
 
Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut. 
 
Rapporten ska innehålla statistikuppgifter om vilka typer av bistånd 
som ej verkställts, samt hur lång tid som förflutit från beslutsdatumet. 
Till fullmäktige ska uppgifterna vara avidentifierade samt visa hur stor 
del av de ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor 
respektive män. 
 
Föreliggande rapport gäller kvartal 3 och 4 2016, och har redovisats i 
socialnämnden 2017-01-24, § 13. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Rapport om ej verkställda beslut inom socialtjänsten, kvartal 3 och 4 

2016, förklaras delgiven och läggs till handlingarna. 
 
_______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 70 
 
Riktlinjer gällande förmåner vid studier på högskolenivå 
Dnr 009-1-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Förslag föreligger om riktlinjer gällande förmåner vid studier på 
högskolenivå. Bakgrunden är problemen att attrahera och rekrytera 
nya medarbetare till kommunen och där proaktiva åtgärder bör tas i 
syfte att behålla och utveckla befintlig personal.  
 
Idag finns en personalomsättning på totalt 10%, pensionsavgångar på 
27% (278 medarbetare)  fram till år 2024, andelen obehöriga 
pedagoger är drygt 30% samtidigt som det fortfarande är höga 
kostnader för inhyrda socionomkonsulter. Förslaget innebär att all 
kompetensutveckling i form av högskolestudier ska utgå från 
verksamhetens och den anställdes behov och att beslut om omfattning 
av förmåner beslutas av respektive förvaltning.  
 
Förutsättningar för att få ta del av förmåner kopplat till högskolestudier 
är att personal ska vara skriven i Härjedalens kommun, har arbetat 
minst ett år/läsår och att ämnet ska ingå i verksamhetens behov av 
kompetens.  
 
Förslaget innehåller närmare beskrivning av förmåner och 
ersättningar. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
-  Riktlinjer gällande förmåner vid studier på högskolenivå antas. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 71 
 
Begäran om anslag för minskad besparing, nämnden för bildning, fritid 
och kultur 
Dnr 041-35-16 Nbfk 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige har, 2016/§ 127, fastställt rambudget för 2017. 
Nämnden för bildning, fritid och kultur (Nbfk) ska formulera sin egen 
budget utifrån given ram och besluta om inriktning och eventuella 
strukturella förändringar. Generella besparingskrav uppgick till 2,1 
Mkr.  
 
Efter kommunfullmäktiges beslut, 2017/§ 50, att revidera budget för 
2017 gavs Nbfk ytterligare sparbeting om 2 Mkr. I nämndens förslag 
på besparing finns att elever vid Bruksvallarnas skola ska ha sin 
skolgång vid Funäsdalens skola, vilket skulle innebära en besparing 
på 325 000 kronor. 
 
Nbfk beslutade 2016/§ 72, att skjuta upp inriktningsbeslut för 
Bruksvallarnas skola till nämndens möte i maj 2017.  
 
Nämnden begär hos kommunstyrelsen, 2016/§ 71, 325 000 kronor för 
utebliven besparing i personalkostnader. 
 
En flytt av Bruksvallarnas elever till Funäsdalens skola skulle innebära 
en skolskjutskostnad på 125 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att nämnden för bildning, fritid och kultur 
beviljas 200 000 kronor för utebliven besparing med finansiering ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nämnden för bildning, fritid och kultur beviljas 200 000 kronor för 

utebliven besparing med finansiering ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda kostnader 

 
-  Kostnaden för 2018 läggs in i 2018-års budget. 
 
______ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 72 
 
Revisionsrapport ”Socialnämndens ekonomi och verksamhet - 
Ledning och styrning” 
Dnr 007-641-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härjedalens kommun 
har Deloitte genomfört en granskning av socialnämndens ekonomi och 
verksamhet, ledning och styrning. 
 
Den övergripande revisionsfrågan är om socialnämndens rutiner för 
ledning, styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet är 
tillfredsställande. Revisorernas bedömning är att så inte är fallet och 
att den interna kontrollen är bristfällig. Rekommendationer till åtgärder 
har lämnats. 
 
Rapporten har lämnats till socialnämnden och kommunstyrelsen för 
yttrande. 
 
Socialnämnden har besvarat revisionsrapporten, 2017-03-28, § 49.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att hos revisorerna be 

om uppskov på yttrande från kommunstyrelsen till efter 
sammanträdet 31 maj 2017. 

  
_______ 
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Ks § 73 
 
Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 
Dnr 106-115-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Både Bergs och Härjedalens kommuner är befolkningsmässigt små kommuner, men med 
förhållandevis stora verksamheter inom VA, renhållning och miljö- och byggverksamheten. Både 
den nuvarande och de kommande ekonomiska förutsättningarna för kommunerna ställer krav på 
effektiviseringar. Kommande stora investeringsbehov inom de taxefinansierade verksamheterna 
kommer också att ställa krav på en effektiv verksamhet. Kompetensförsörjningen är och kommer 
också att vara en utmaning för kommunerna, i dessa verksamheter som i all verksamhet. Även 
om verksamheterna i förhållande till befolkningsunderlaget är stora, är de ändå små och ger små 
möjligheter till specialisering inom områdena. 
 
Det främsta syftet med gemensamma verksamheter är att en större verksamhet ger större 
möjligheter till effektivisering och specialisering. Erfarenheter från andra kommuner som gjort 
sammanslagningar av verksamheter i bolag eller gemensamma förvaltningar tyder på att en 
större verksamhet underlättar kompetensförsörjning och personalförsörjning 
 
Bedömningen är att bolagsform är den mest lämpliga verksamhetsformen för VA- och 
renhållningsverksamheten. Majoriteten av de kommuner som har gemensamma verksamheter 
inom VA och renhållning väljer bolagsformen. För verksamheterna inom miljö- och bygg bedöms 
att en gemensam nämnd och förvaltning är den bästa formen.   
  
Det finns fördelar med att bedriva två samverkansprojekt parallellt. Diskussionerna om var 
verksamheterna ska ha sitt huvudsäte och vem som är vinnare på förändringarna kan då 
hanteras på ett smidigt sätt. VA och renhållningen har ett nära samarbete med miljö- och 
byggförvaltningarna och ser en fördel om det framtida gemensamma bolaget har en förvaltning 
att jobba med. Härjedalens kommun föreslås ansvara för utredningen av gemensamt 
VA/renhållningsbolag och Bergs kommun föreslås ansvara för utredningen av gemensam nämnd 
och förvaltning inom miljö- och byggverksamheten. Utredningarna ska ske tillsammans med 
respektive kommun och i nära dialog med verksamheterna. En styrgrupp bestående av 
kommunstyrelsernas ordförande och vice ordförande, oppositionsråd och kommuncheferna i de 
båda kommunerna bildas.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår: 
- Härjedalens kommun ställer sig positiv till att inleda en förstudie där förutsättningarna för  

bildandet av ett gemensamt VA- och renhållningsbolag, en gemensam miljö- och 
byggförvaltning och en gemensam miljö- och byggnämnd tillsammans med Bergs kommun 
utreds. 

 
- Kommunchefen i Härjedalens kommun får i uppdrag att tillsammans med Bergs kommun utreda  
  förutsättningarna för ett gemensamt VA- och renhållningsbolag. 

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-03-29 30 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 73, forts 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun ställer sig positiv till att inleda en förstudie där förutsättningarna för  
  bildandet av ett gemensamt VA- och renhållningsbolag, en gemensam miljö- och   
  byggförvaltning och en gemensam miljö- och byggnämnd tillsammans med Bergs kommun   
  utreds. 
 
- Kommunchefen i Härjedalens kommun får i uppdrag att tillsammans med Bergs kommun utreda  
  förutsättningarna för ett gemensamt VA- och renhållningsbolag. 
 
YRKANDEN 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S), biträdd av Anna-Lena Andersson (S), yrkar: 
- bifall till förslaget om att inleda en förstudie för bildandet av ett gemensamt VA- och   
  renhållningsbolag 
- avslag på förslaget om att inleda en förstudie om bildandet en gemensam miljö- och  
  byggnämnd och förvaltning. Utredning av miljö- och byggnämnd/förvaltning ska istället ingå i   
  kommunens organisationsutredning. 
 
Victor Ericsson (M), biträdd av Mats Ericsson (C), yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag med redaktionell ändring i beslutsmeningen till ”…inleda förstudier av ett gemensamt….” 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar att externa kostnader ska delas lika mellan Härjedalens och 
Bergs kommuner. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Anderssons yrkande om att externa kostnader ska delas lika mellan 
Härjedalens och Bergs kommuner och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar Zetterström Bäckes yrkande mot Ericssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Ericssons yrkande. 

 
Omröstning begärs. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ja-röst för Ericssons yrkande. 
Nej-röst för Zetterström Bäckes yrkande. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Victor Ericsson (M), Anita Thuresson (M), Mats Ericsson (C), 
Thomas Wiklund (M) och Leif Nilsson (M). 
 
Nej-röst: Anna-Lena Andersson (S), Gunilla Zetterström Bäcke (S), Gottfrid Jonsson (S), Maj-Lis 
Larsson (S) och Bo Danielsson (V). 
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Ks § 73, forts 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar enligt 
Ericssons yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
- Härjedalens kommun ställer sig positiv till att inleda förstudier där förutsättningarna för  
  bildandet av ett gemensamt VA- och renhållningsbolag, en gemensam miljö- och   
  byggförvaltning och en gemensam miljö- och byggnämnd tillsammans med Bergs kommun   
  utreds. 
 
- Kommunchefen i Härjedalens kommun får i uppdrag att tillsammans med Bergs kommun utreda  
  förutsättningarna för ett gemensamt VA- och renhållningsbolag. 
 
- Externa kostnader ska fördelas lika mellan kommunerna. 
 
RESERVATION 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S) 
Anna-Lena Andersson (S) 
Gottfrid Jonsson (S) 
Maj-Lis Larsson (S)  
Bo Danielsson (V) 
_________ 
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Ks § 74 
 
Reglerområde för skotertrafik i Vemdalenområdet, beslutsdelegering 
Dnr 009-74-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2016/ § 64, om finansiering med 
700 000 kronor i ett projekt tillsammans med Bergs kommun för att ta 
fram förslag för kommunalt reglerområde för skoter. Syftet är att 
fortsätta utifrån tidigare genomfört projekt med att tillsammans få till en 
hållbar utveckling av området samt att undvika intressekonflikter. 
Målet är att få till ett väl fungerande nät av leder som sköts om för 
vandring, cykling, längdskidåkning och skotertrafik, till gagn både för 
besökare, ortsbefolkning och markägare.  
 
Härjedalens och Bergs kommuner är överens om att respektive 
kommun tar fram förslag till kommunalt reglerområde, men samverkar 
så att det för skoteråkaren upplevs som ett reglerområde 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar 
till kommunstyrelsen att besluta om ett kommunalt reglerområde för 
skotertrafik när föreskrifter för reglerområdet finns och de flesta 
markavtal finns underskrivna. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) och Göran Påhlson (S) yrkar avslag på förslaget. 
 
Victor Ericsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Ericssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ja-röst för Ericssons yrkande. 
Nej-röst för Jonssons och Påhlsons yrkande. 
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Ks § 74, forts 
 
Ja-röst: Anita Thuresson (M), Leif Nilsson (M), Mats Ericsson (C), 
Thomas Wiklund (M) och Victor Ericsson (M). 
 
Nej-röst: Anna-Lena Andersson (S), Gunilla Zetterström Bäcke (S), 
Gottfrid Jonsson (S), Maj-Lis Larsson (S), Bo Danielsson (V) och 
Göran Påhlson (S). 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 nej-röster mot 5 ja-
röster beslutar enligt Jonssons och Pålssons yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Beslut skall fattas av kommunfullmäktige om ett kommunalt 

reglerområde för skotertrafik när föreskrifter för reglerområdet finns 
och de flesta markavtal finns underskrivna. 

 
JÄV 
 
Anders Häggkvist deltar inte i ärendets handläggning. 
 
_______ 
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Ks § 75 
 
Busskort till asylsökande ungdomar 
Dnr 531-145-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2015/ § 106, att kommunens samtliga 
barn och ungdomar mellan 6-19 år skulle få fria busskort för resor i 
länet från och med hösttermin 2015. Beslutet inkluderade inte 
asylsökande barn och ungdomar i kommunen. 
 
I förtydligande skrivelse daterad 2016-03-11 förklarade kommun-
ledningen att det har funnits oklarheter angående vad som gäller för 
asylsökande ungdomar. Enligt förtydliganden har asylsökande ung-
domar inte rätt till så kallat ungdomskort enligt det avtal som 
tecknades 2015-05-18. Kommunledningen menar att för asylsökande 
ungdomar kan det bli aktuellt med ett ungdomskort men att det är då 
rätten till skolskjuts eller rätten till ersättning för elevresor och hur 
dessa resor utförs som är den avgörande faktorn för om en 
asylsökande ungdom kan få ett kort. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 § 144 uppdra till social-
nämnden att utreda möjligheten till fria busskort för asylsökande 
ungdomar i kommunen. 
 
Socialnämnden beslutade, 2016/ § 134, att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar 
(EBU) inte finansierar eller hanterar ärendet om busskorten till 
asylsökande ungdomar som är under EBU:s ansvar och som inte 
omfattas av kommunstyrelsens beslut 2015-04-13 § 106 om att införa 
ungdomskort. 
 
Riktlinjer finns antagna 2016 om busskort för asylsökande ungdom, 
där det framgår att de inte har rätt till busskort om de inte går i skolan. 
Om de går i skolan gäller busskortet endast inom kommunen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Asylsökande barn och ungdomar i kommunen omfattas inte av 

beslutet om fria busskort för resor i länet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Ks § 76 
 
Tobacco endgame, handlingsplan 2017 
Dnr 761-160-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015/ § 221, om deltagande i Tobacco 
Endgame - Rökfritt Sverige 2025, som är ett opinionsbildningsprojekt. 
Projektet syftar till att inom de närmaste åren få till stånd ett politiskt 
beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte 
längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. 
 
Härjedalens kommun har sedan 2007 en ANDT-samordnare (alkohol, 
narkotika, dopning och tobak) anställd och kommunen arbetar 
förebyggande inom området. I länet finns ett starkt samarbete och 
2015 antogs "Regional ANDT-strategi 2015-2020". Det övergripande 
målet är: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 
minskat tobaksbruk.” Förslaget till handlingsplan för Tobacco 
Endgame - Rökfritt Sverige 2025 blir ett förtydligande av arbetet som 
redan görs. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ”Härjedalens kommuns 
handlingsplan 2016-2017 för Tobacco Endgame -Rökfritt Sverige 
2025” antas. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Handlingsplan 2016-2017 för Tobacco Endgame -Rökfritt Sverige 

2025 antas. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Ks § 77 
 
Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram 2017-2020 
Dnr 009-113-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Reviderat Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för perioden 
2017-2020 föreligger.  
 
Härjedalens kommun har sedan år 2006 haft ett Alkohol- och 
drogpolitiskt handlingsprogram som reviderades senast 2013 för en 
tidsperiod fram till 2015. Ett nytt reviderat underlag har därför tagit 
fram för en ny tidsperiod 2017 – 2020 Det alkohol- och drogpolitiska 
handlingsprogrammet följer de statliga målen inom ANDT-politiken 
(alkohol, narkotika, dopning och tobak), samt de regionala målen för 
det förebyggande ANDT-arbetet. Handlingsprogrammet innehåller 11 
stycken kommunala mål med ett gemensamt ansvar för samtliga 
nämnder och förvaltningar inom ANDT- arbetet. Handlingsprogrammet 
innehåller utöver målen även beskrivning av genomförande, 
uppföljning och utvärdering. 
 
Socialförvaltningen föreslår att Alkohol- och drogpolitiskt handlings-
program för perioden 2017 – 2020 antas. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för perioden 2017 – 

2020 fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Ks § 78 
 
Handlingsplan 2017 för samiskt språk och samisk kultur 
Dnr 009-114-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 
2009:724), som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens 
kommun i förvaltningsområdet för samiska. Kommunen får statsbidrag 
från Sametinget för åtgärder som vidtas inom kommunens uppdrag 
som förvaltningsområde. Bidraget beräknas till 660 000 kronor 2017. 
Bidraget utvärderas årligen i relation till de åtgärder som vidtas i 
kommunen. Kommunen har sedan 2011 en samisk samordnare som 
har till uppdrag att initiera och driva genomförandet av 
handlingsplanens åtgärder. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att handlingsplan 2017 för 
samiskt språk och samisk kultur fastställs. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Handlingsplan 2017 för samiskt språk och samisk kultur fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
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Ks § 79 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden december 
2016 – mars 2017 
 
Delegerad beslutsfattare Beslut  
Eva Larsson  Personalärenden 
Pär Thornberg 
Lina Eklund 
Klaus Dudenhöfer 
Eva Tollin 
Kenneth Bergman 
Linda Bergström 
Pär Olofsson 
Maj-Lis Larsson 
Ingela Jonsson 
Britt Paju 
 
 
Ola Regnander Avskrivning av fordran 
 
Johan Fransson Förvärva eller överlåta fastighet 

 eller del av fastighet  
  Upplåtelse, ändring och 
  upphävande av servitut 
  Grannyttrande 
   
Ann-Kristin Olofsson Beviljande av 

 bostadsanpassningsbidrag  
 
Christoffer Fransson Yttrande över kameraövervakning 
 
Anders Häggkvist Yttrande över antagande av 

 hemvärnsmän 
 
Lena Nord  Beslut om ändring av abonnemang 
Ann-Catrine Persson Beslut om byggnad räknas som 
  bostad eller ej 
  Beslut om justering av 
  avfallsabonnemang vid avvikelse 
  från gällande abonnemang 
  Medge anstånd med betalning av 
  renhållningsavgift 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven. 
______ 
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Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Föreläggande, tillåta verksamhet under vissa förutsättningar 
och i vissa lokaler på Södra skolan och Härjedalens gymnasium 
fram till 30 juni 2017, Miljö- och byggnämnden 
Dnr 442-619-16 Ks  
 

2. Svar på skrivelse om renslakt, Livsmedelsverket 
Dnr 009-43-17 Ks  
 

3. Remissvar, slutbetänkandet av parlamentariska 
landsbygdskommittén 
Dnr 149-78-17 Ks 
 

4. Yttrande, betänkandet En svensk flygskatt 
Dnr 009-631-16 Ks 
 

5. Årlig uppföljning av LEH för Härjedalens kommun 2017 
 

6. SKL:s sammanträdesplan 2018 
 

7. Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-
hälsa 2025, Sveriges kommuner och landsting 
Dnr 009-66-17 Ks 
 

8. Överenskommelse om män och jämställdhet, Sveriges 
kommuner och landsting 
Dnr 009-64-17 Ks 
 

9. Rökfritt Sverige 2025, Sveriges kommuner och landsting 
Dnr 009-132-17 Ks 
 

10. Så når vi miljömålen i Jämtlands län, Länsstyrelsen Jämtlands 
län 
Dnr 009-131-17 Ks 
 

11. Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta emot 
nyanlända 
Dnr 139-134-17 Ks 
 

12. Protokoll, Socialnämnden 2017-02-25 § 24 Budget 2017 
Dnr 041-139-16 Sn 
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13. Protokoll, Socialnämnden 2017-02-25 § 25 Verksamhetsplan 
2017 
Dnr 041-139-16 Sn 
 

14. Protokoll, Inlandskommunernas ekonomisk förening 2016-12-
16 
 

15. Protokoll, Inlandskommunernas ekonomisk förening 2017-01-
23 
 

16. Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandling 2017-02-09 
 

17. Protokoll, Samråd RKM 2017-02-17 
 

18. Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2017-02-24  
 

19. Nyinkomna revisionsrapporter 
- Granskning av Renhållningen – Rutiner och fakturering 
 

20. Nyinkomna remisser 
-  Älvdalens Utbildningscentrum AB har hos Skolinspektionen 
 ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande 
 utbildning vid den fristående gymnasieskolan Älvdalens 
 Utbildningscentrum i Älvdalens kommun fr.o.m. läsåret 
 2018/2019. (Jakt och fiske)  
-  Älvdalens Utbildningscentrum AB har hos Skolinspektionen 
 ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande 
 utbildning vid den fristående gymnasieskolan Älvdalens 
 Utbildningscentrum i Älvdalens kommun fr.o.m. läsåret 
 2018/2019. (Jakt och fiske)  
- Älvdalens Utbildningscentrum AB har hos Skolinspektionen 
 ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande 
 utbildning vid den fristående gymnasieskolan Älvdalens 
 Utbildningscentrum i Älvdalens kommun fr.o.m. läsåret 
 2018/2019. (Naturturism)  
- Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) 
-  Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell 
 transportplan 2018-2029 
-  Fördjupad översiktsplan för Mora tätort 
- Regionalt samordnad beredskapsplan för dammhaveri i 
 Ljusnan, Voxnan och Dalälven i Gävleborgs län 
- Samrådsremiss för E45 delen Rengsjö-Älvros 
 

21. Livsmedelskontroller 
 

22. Tillsynsrapporter, skola förskola 
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23. Tillsynsrapporter, avloppsanläggningar 
 

24. Tillsynsrapporter, servicehus och gruppboende 
 

25. Beslut, Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter, 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Dnr 409-283-15 Ks 
 

26. Lokal överenskommelse om etableringsuppdraget i  
 Härjedalens kommun, Arbetsförmedlingen 

            Dnr 106-188-17 Ks 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Meddelandena förklaras delgivna. 
 
______ 
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Ks § 81 
 
Samrådsremiss för E45, delen Rengsjön-Älvros 
Dnr 009-135-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Trafikverket Region Mitt har tagit fram ett samrådsunderlag för E45 
delen Rensjön-Älvros. 
 
I Härjedalens kommun, söder om Sveg ungefär vid Rengsjön viker 
E45 av i västlig riktning mot Sveg i cirka 10 kilometer och går genom 
centrala Sveg för att sedan gå mot öster parallellt med Ljusnan till 
Älvros och vidare mot Ytterhogdal. Vägsträckan mellan Rengsjön och 
Älvros är cirka 30 kilometer medan fågelvägen är cirka 7 kilometer. 
 
En eventuell nysträckning av vägen har tidigare utretts och en 
vägutredning med förslag på två alternativa vägkorridorer 
färdigställdes år 2004. Trafikverket är väghållare för E45 och har 
beslutat att på nytt utreda förutsättningarna för att ge vägen bättre 
framkomlighet möjligtvis via en effektivare sträckning öster 
om Sveg. En planläggning enligt Trafikverkets planläggningsprocess 
har därför initieras. 
 
Ändamålet med projektet är att förbättra trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för resande längs E45. Projektmålen är att minska 
restiden, uppfylla kraven för europaväg och att vägen anpassas efter 
omgivande landskap 
 
Synpunkter ska lämnas senast 2017-03-31.  
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar att kommunalråden och oppositionsrådet får i 
uppdrag att tillsammans med miljö- och byggförvaltningen skriva 
yttrandet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunalråden och oppositionsrådet får i uppdrag att tillsammans 

med miljö- och byggförvaltningen skriva yttrandet. 
 
- Yttrandet ska meddelas kommunstyrelsen. 
 
________ 
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Ks § 82 
 
Övriga frågor 
 
Kommunchefen lyfter frågan om hur politiker och tjänstemän för dialog 
med varandra, i formella/informella forum och i olika medier. 
 
_______ 
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