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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 

   
83 Uppföljning, Projekt stärkt lokal attraktionskraft 

84 Integration, Bosättningsprocessen 2017, mål och lägesrapport 

85 Ensamkommande barn och unga, utveckling i verksamheten 

86 Ombyggnation Ytterhogdal 

87 Årsredovisning 2016 

88 Budget 2018 

89 Övertagande av VA-anläggning i Messlingen 

90 Köp av del av Messlingen 3:29 

91 Försäljning av Ulvkälla 6:68 

92 Motion om en tryggad kompetensförsörjning i Härjedalens kommun 

93 Motion om att förbättra vägstandarden i Härjedalen 

94 Motion om heltid som norm och sammanhållen arbetsdag i alla verksamheter 

95 Medborgarförslag om att kommunen återtar ansvaret för färdtjänst 

96 Medborgarförslag om sandning av halva gång- och cykelvägen 

97 Medborgarförslag om kvällsbelysning i hundrastgården i Sveg 

98 Medborgarförslag om möjlighet att lämna komposterbart avfall på 
återvinningscentralerna i Härjedalen 

99 Medborgarförslag om insamling av källsorterat matavfall från hushåll, storkök och 
restauranger 

100 Revidering av reglementen - Miljö- och byggnämnden; Socialnämnden; Nämnden 
för bildning, fritid och kultur 

101 Revisionsrapport, Socialnämndens ekonomi och verksamhet - Ledning och styrning 

102 Revisionsrapport, Granskning av HR-avdelningens organisation och uppbyggnad 

103 Nytt direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB, ersättare i styrelsen 
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104 Nytt direktiv till ombud Norkom, styrelseledamot 

105 Fyllnadsval av ombud till Coompanion - kooperativ utveckling efter Victor Ericsson 
(M) 

106 Fyllnadsval av ledamot till Härjedalens Ungdomsråd efter Victor Ericsson (M) 

107 Fyllnadsval av ersättare till Regionala primärkommunala samverkansgruppen efter 
Victor Ericsson (M) 

108 Fyllnadsval av ledamot, tillika ordförande, styrgrupp för projekt reglerområde 
Vemdalen, efter Victor Ericsson (M) 

109 Fyllnadsval av ledamot i styrgrupp för Härjedalens VA-projekt 2025, efter Victor 
Ericsson (M) 

110 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

111 Avsiktsförklaring, ombyggnation hälsocentralen i Sveg 

112 Avsiktsförklaring, nybyggnation Hälsocentralen Funäsdalen 

113 Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB 

114 Låneförsäkran för investering Vemdalens Hembygdsgård, Landsbygdsprogrammet 

115 Övrigt ärende, nationaldagsfirande 2017 

116 Övrigt ärende, riktlinjer vid tjänstetillsättningar 

117 Övrigt ärende, medborgarförslag om renhållning på Haraldsåsen i Hede 

118 Övrigt ärende, organisationsöversyn 

119 Övrigt ärende, riktlinjer för anställdas kontakter med media 

 _____ 

 Ärenden som stryks från dagordningen:  - Försäljning av del av Funäsdalen 
8:112 

  - Öppna för hyreshusmark för 
externa aktörer på Olenområdet 
med flera 

  - Yttrande för prioritering av 
bygdemedel ansökansomgång 
2017-04-30 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10.00--15.40, 15.50--17.00 
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande §§ 83--107, 109--119 
 Victor Ericsson (M), vice ordförande §§ 83--115, ordförande § 108 
 Mats Ericsson (C) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), tjänstgörande ersättare § 108 
  
Ej beslutande Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 83--87 
 Leif Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 83--107, 109--119 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 Pelle Persson (VH), observatör §§ 83--88 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Lena Åman, projektledare § 83 
 Eva Larsson, avdelningschef Arbete och Aktivitet § 84 
 Kenneth Bergman, Verksamhetskoordinator § 84 
 Justin Cruseman, tillförordnad socialchef § 85 
 Helena Bredesen, avdelningschef EBU § 85 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

.....................................................                 Paragrafer 83--102, 104--119  
 Johan Höglund 
Ordförande 

..................................................... ..................................................... 
 Anders Häggkvist  Victor Ericsson § 108 

§§ 83--107, 109--119  
Justerare 

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-05-17 
Ansl uppsättning 2017-05-24 Ansl nedtagande 2017-06-15 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
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 Johan Höglund 
Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 15.40--15.50 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Victor Ericsson (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Stig Holm (C) tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Leif Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

.....................................................                    Paragraf 103  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-05-17 
Ansl uppsättning 2017-05-18 Ansl nedtagande 2017-06-09 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
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 Johan Höglund 
Ks § 83 
 
Uppföljning, Projekt stärkt lokal attraktionskraft 
 
ÄRENDE 
 
Projektledare Lena Åman informerar om utvecklingen i projekt för 
stärkt lokal attraktionskraft.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 84 
 
Integration, Bosättningsprocessen 2017, mål och lägesrapport 
 
ÄRENDE 
 
Avdelningschef Arbete och Aktivitet Eva Larsson och 
Verksamhetskoordinator Kenneth Bergman informerar om hur 
kommunens integrationsarbete är organiserat och genomförs, vilka 
samverkansformer med andra parter som finns, samt aktuella 
nyckeltal för verksamheten. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 11.20--11.25 
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Ks § 85 
 
Ensamkommande barn och unga, utveckling i verksamheten 
 
ÄRENDE 
 
Tillförordnad socialchef Justin Cruseman och avdelningschef 
Ensamkommande Barn och Unga Helena Bredesen informerar om 
verksamheten och det dagsaktuella läget i densamma, samt om 
pågående omstrukturering av verksamheten. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven 
 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch 12.10--13.10 
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Ks § 86 
 
Ombyggnation Ytterhogdal 
Dnr 009-126-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Ordförande informerar om processen avseende beslutet att samordna 
lokaler och samlokalisera verksamheter i Ytterhogdal. 
 
För att genomföra samordningen blir ombyggnationer nödvändiga. 
Processen beräknas kunna starta 15 juni innevarande år, och kunna 
vara slutförd i mars 2018. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjegårdar medges igångsättningstillstånd att påbörja processen. 
 
_____ 
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Ks § 87 
 
Årsredovisning 2016 
Dnr 042-293-107 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander informerar om arbetet med kommunens 
årsredovisning 2016.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 88 
 
Budget 2018 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander informerar om arbetet med kommunens 
budget 2018. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson (S), Maj-Lis 
Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S) och Bo Danielsson (V) yrkar, 
biträdda av Stig Holm (C), att förslaget till budget ändras så att 4 
miljoner kronor avsätts till kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete, 
samt att en långsiktig kompetensförsörjningsplan samt arbetsmiljöplan 
ska i dialog med verksamheterna, facken och politiken tas fram.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Gunilla Zetterström-Bäcke med fleras yrkande och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till budget ändras så att 4 miljoner avsätts till 

kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete 
 
- En långsiktig kompetensförsörjningsplan samt arbetsmiljöplan ska i 

dialog med verksamheterna, facken och politiken tas fram. 
 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14.50--15.00 
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Ks § 89 
 
Övertagande av VA-anläggning i Messlingen 
Dnr 309-243-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
VA-anläggningen för Baggården och kringliggande fastigheter har idag 
organisationsformen "Privat allmänförklarad anläggning". Enligt nu 
gällande lagstiftning (SFS 2006:412, Lag om allmänna vattentjänster, 
LAV) får inte organisationsformen finnas efter årsskiftet 2016/2017.  
 
VA-anläggningen kan organiseras som antingen Gemensamhets-
anläggning eller Allmänförklarad anläggning med kommunalt 
huvudmannaskap. I det arbete med fördjupad översiktsplan som för 
närvarande pågår för Messlingen kommer VA-frågan för hela området 
att behöva lösas, och kommunledningsförvaltningen bedömer det 
rimligt att nuvarande anläggning för Baggårdsområdet ingår i 
kommunens anläggning. 
 
Kommunledningsförvaltningen förslår kommunfullmäktige godkänna 
överenskommelsen om övertagande av anläggningen. Finansiering 
genom VA-avdelningens investeringsbudget. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Överenskommelsen om övertagande av VA- anläggning i 

Messlingen godkänns. 
 
- Finansiering genom VA-avdelningens investeringsbudget. 
 
_____ 
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Ks § 90 
 
Köp av del av Messlingen 3:29 
Dnr 252-242-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun tecknade 2013 ett så kallat letter of intent med 
Willy Skjeggerud, angående att överta en allmän-förklarad 
VA-anläggning samt angående att köpa mark i Messlingen. 
 
Syftet med markförvärvet är att anlägga reningsanläggningar. Enligt 
förslag till köpeavtal ska köpeskillingen för marken vara 200 000 kr. 
Övriga kostnader på 1,4 miljoner kronor enligt Letter of intent är för 
befintlig VA-anläggning. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
godkänna köp av del av Messlingen 3:29 enligt köpeavtal. 
Finansiering ur eget kapital. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Köp av del av Messlingen 3:29 godkänns enligt köpeavtal. 
 
- Finansiering ur eget kapital. 
 
_____ 
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Ks § 91 
 
Försäljning av Ulvkälla 6:68 
Dnr 253-244-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
2010 köpte Härjedalens kommun fastigheten Ulvkälla 6:68 av 
Härjegårdar för 30 200 kronor, för att sedan riva befintliga byggnader. 
Härjegårdar Fastighets AB planerar nu att bygga elevboende i Ulvkälla 
på samma fastighet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna försäljning av Ulvkälla 6:68 enligt köpeavtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Försäljning av Ulvkälla 6:68 godkänns enligt köpeavtal 
 
_____ 
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Ks § 92 
 
Motion om en tryggad kompetensförsörjning i Härjedalens kommun 
Dnr 009-461-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Anna-Lena Andersson (S) föreslår i 
motion att det tillförs tillräckliga medel för en tryggad 
kompetensförsörjning, att arbetsgivaren ger bra villkor till redan 
anställd personal för utbildning och karriärutveckling och att 
kommunen i samarbete med utbildningsinstitutioner ser till att det finns 
studiemöjligheter att utbilda sig för jobb inom kommunens 
verksamheter. 
 
Ärendets beredning 
 
För att möta framtida rekryterings-och kompetensväxlingsbehov 
beslutade kommunstyrelsen 2017-03-29 § 70 att erbjuda kommunens 
anställda förmåner och ersättningar i samband med högskolestudier. 
Nämnden för bildning fritid och kultur har valt att lägga medel på 
incitament för dem som läser till förskollärare och ämneslärare i vissa 
ämnen.  
 
Omställningsfonden är nära att överkapitaliseras, därför avsätts medel 
under en treårsperiod för tidig lokal omställning (TLO). Vid användning 
av lokala medel ska tidiga åtgärder kunna sättas in i syfte att stärka 
och ställa om medarbetare eller i syfte att stärka organisationens 
arbete med omställning så att omställningssituationer kan hanteras på 
ett bättre sätt för både arbetsgivare och medarbetare. 
 
Samarbete mellan olika Lärcentrum i länet samt Mittuniversitetet är 
implementerat. Information ges om utbildningar till olika bristyrken som 
går att läsa till på distans. Verksamheterna har goda kontakter med 
universitet och högskolor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls. 
 
_____ 
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Ks § 93 
 
Motion om att förbättra vägstandarden i Härjedalen 
Dnr 319-108-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Per-Anders Tapper (HP) och Olle Larsson (HP) föreslår i motion att 
Härjedalens kommun ska jobba aktivt för att få till stånd bättre vägar 
inom kommunen, med prioritet i första hand för väg 311 Särna -
Tännäs, där sträckan mellan Sörvattnet och Tännäs är under all kritik 
vad gäller vägstandard. 
 
Ärendets beredning 
 
Väg 311 finns med i Länstransportplanen och är högt prioriterad från 
Härjedalens kommun som jobbar fortsatt med kontakter mot 
Trafikverket. Vägen är av stort intresse för turismen både under 
sommar och vinter. Sommartid används vägen av husbilar och 
husvagnar. Vintertid är det skid- och skoterturister från hela 
Västsverige som besöker Härjedalen. Under hela året går här även 
tung trafik. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Tapper och Larsson har lämnat en förtydligande skrivelse angående 
motionen. Enligt denna skrivelse är förslaget att Härjedalens kommun 
högprioriterar väg 311 Länsgränsen - Tännäs och aktivt jobbar för att 
vägstandarden höjs på sträckan. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till motionen med de ändringar som 
Per-Anders Tapper och Olle Larsson redogör för i sin förtydligande 
skrivelse. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls med de ändringar som Per-Anders Tapper och Olle 

Larsson redogör för i sin förtydligande skrivelse. 
 
_____  
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Ks § 94 
 
Motion om heltid som norm och sammanhållen arbetsdag i alla 
verksamheter 
Dnr 009-521-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) och Gunilla Zetterström Bäcke (S), föreslår i 
motion heltid som norm och sammanhållen arbetsdag i alla 
verksamheter i Härjedalens kommun. 
 
Ärendets beredning 
 
Delade arbetspass finns i Härjedalens kommun baserat på 
verksamhetens behov och budgeten för verksamheten. I omsorgen 
där den största delen av de delade arbetspassen finns är 
personalbehovet som regel störst på förmiddagar och kvällar. De 
delade arbetspassen förekommer främst på helgerna. 
 
Inom LSS finns verksamhet där det inte finns något personalbehov alls 
på dagtid (vardagar) eftersom kunderna är på sina arbeten, daglig 
verksamhet. 
 
Om delade arbetspass ska upphöra behöver budgeten för 
verksamheterna samt scheman och turer ses över. 
Deltidsanställningar har också att göra med verksamhetens behov, 
Om deltidsanställningar ska upphöra behöver frågan utredas närmare 
om vad resterande arbetstid kan läggas på samt hur den ska fördelas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Victor Ericsson (M) yrkar avslag till motionen. 
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Ks § 94 fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Ericssons och Zetterström-Bäckes yrkanden mot 
varandra 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), Mats Ericsson (C), 
Thomas Wiklund (M), Stig Holm (C), Leif Nilsson (M). 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Anderson (S), 
Maj-Lis Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Bo Danielsson (V). 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 Ja-röster mot 5 Nej-
röster beslutar enligt Victor Ericssons yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
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Ks § 95 
 
Medborgarförslag om att kommunen återtar ansvaret för färdtjänst 
Dnr 736-409-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
I flera likalydande medborgarförslag föreslås att kommunen ska återta 
ansvaret för färdtjänst från länstrafiken. 
 
Ärendets beredning 
 
Härjedalens kommun har beslutat att överlämna verkställighet, 
samordning och myndighetsutövning kring färdtjänsten till Länstrafiken 
i Jämtlands län. Sedan ansvaret överlämnades år 2011 har 
kostnaderna för färdtjänst minskat och samordningen förbättrats. 
Länstrafikens helhetsperspektiv har på så vis också bidragit till en 
lägre taxa för den enskilde. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
- Medborgarförslagen avslås. 
 
_____ 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-05-17 19 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 96 
 
Medborgarförslag om sandning av halva gång- och cykelvägen 
Dnr 009-88-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
I ett medborgarförslag föreslås att det under vintertid ska sandas på 
endast halva sidan av trottoaren för att möjliggöra sparkåkning på den 
andra halvan. 
 
Ärendets beredning 
 
Då vissa gångvägar även är cykelvägar kommer gående och cyklister 
att vilja nyttja den sandade ytan. För att klara god framkomlighet krävs 
att gång- och cykelvägarnas hela bredd används. Med halva delen 
osandad på gång/cykelvägen kommer halkrisken att öka för de som 
går och de som cyklar. 
 
Synskadade kommer att ha särskilt svårt att avgöra vad som är sandat 
och inte på samtliga gångbanor. 
 
Vid snöfall då plogning sker är det väldigt lätt att sanden som finns 
under snön dras ut på den del av gångbanan som skall vara osandad 
och då får man inte den sparkyta som förslagsställaren önskar. 
 
I det fall någon kommer till skada på grund av bristande 
halkbekämpning kvarstår kommunens ansvar och eventuellt 
skadeståndsskyldighet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
_____ 
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Ks § 97 
 
Medborgarförslag om kvällsbelysning i hundrastgården i Sveg 
Dnr 009-84-17 Ks   
 
ÄRENDE 
 
Helli Hultgren, Sveg, med flera (62 namnunderskrifter), föreslår att det 
installeras belysning, gärna sensorlampa, i hundrastgården i Sveg så 
att rastplatsen kan nyttjas även på kvällstid. 
 
Ärendets beredning 
 
På Storön i Sveg ligger kommunens enda hundrastgård. På Storön 
finns ett antal gatljusstolpar som tillhör Trafikverket. Kommunen får 
inte koppla in sig på dessa stolpar för att få belysning till 
hundrastgården. 
 
Då platsen inte har elektricitet behövs ett nytt el-abonnemang, 
grävning av kabel till hundrastgården samt material till belysningen till 
en sammanlagd kostnad av cirka 150 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se 
över alternativa lösningar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Anderssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att se över alternativa lösningar. 
 
_____ 
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Ks § 98 
 
Medborgarförslag om möjlighet att lämna komposterbart avfall på 
återvinningscentralerna i Härjedalen 
Dnr 452-2-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Susanne Näs i Hede föreslår att det bör finnas möjlighet att lämna 
komposterbart material på återvinningscentralerna. Detta för att 
minska mängden hushållssopor och för att kunna använda avfallet till 
förnybar energi. Då det inte alltid finns möjlighet för egen kompost 
skulle ett kommunalt mottagande ge fler möjlighet att kompostera. 
 
Ärendets beredning 
 
2007 utredde Härjedalens kommun möjligheterna till insamling av 
organiskt avfall från hushåll och verksamheter. Utredningen visade att 
insamling av organiskt avfall från hushåll, med dagens metoder, inte 
var ekonomiskt försvarbart. 
 
Regeringen har påbörjat en översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. Det handlar i första hand om att få en annan och bättre 
ordning när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och 
returpapper. Andra frågor som lyfts fram är större valfrihet för 
verksamheternas avfall samt bättre utsortering av matavfall och textil. 
 
De beslut som fattas på nationell nivå i samband med översynen av 
reglerna för insamling och återvinning kommer att påverka 
förutsättningarna kring kommunens framtida avfallshantering. 
 
Renhållningsavdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås i 
avvaktan på regeringens översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 98, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget, samt att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur man skulle 
kunna göra istället. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkanden och finner att de bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur man skulle 

kunna göra istället. 
 
_____ 
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Ks § 99 
 
Medborgarförslag om insamling av källsorterat matavfall från hushåll, 
storkök och restauranger 
Dnr 450-10-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Karin Landin, Hede föreslår insamling av källsorterat matavfall från 
hushåll, storkök och restauranger. 
 
Ärendets beredning 
 
2007 utredde Härjedalens kommun möjligheterna till insamling av 
organiskt avfall från hushåll och verksamheter. Utredningen visade att 
det i kommunen fanns för små mängder organiskt avfall från 
verksamheter för att motivera en organisation för insamling samt att 
insamling av organiskt avfall från hushåll med dagens metoder inte var 
ekonomiskt försvarbart. 
 
Regeringen har påbörjat en översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. Det handlar i första hand om att få en annan och bättre 
ordning när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och 
returpapper. Andra frågor som lyfts fram är större valfrihet för 
verksamheternas avfall samt bättre utsortering av matavfall och textil. 
 
De beslut som fattas på nationell nivå i samband med översynen av 
reglerna för insamling och återvinning kommer att påverka 
förutsättningarna kring kommunens framtida avfallshantering.  
 
Renhållningsavdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås i 
avvaktan på regeringens översyn av reglerna för avfall och 
återvinning. 
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Ks § 99, fortsättning 
 
YRKANDE  
 
Mats Ericsson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget, samt att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur man skulle 
kunna göra istället. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkanden och finner att de bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur man skulle 

kunna göra istället. 
 
_____ 
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Ks § 100 
 
Revidering av reglementen - Miljö- och byggnämnden; 
Socialnämnden; Nämnden för bildning, fritid och kultur 
Dnr 003-241-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen reviderades 2016-09-14. I 
den framgår ansvars- och befogenhetsfördelningen vad det gäller 
HR-frågor. Detta finns nu som underlag till beslut hos de tre 
nämnderna Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden 
för bildning, fritid och kultur. 
 
I och med att instruktion för kommunalt personalorgan och 
personalstadgan upphävdes 2016-11-21 behöver reglementena för 
Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för bildning 
fritid och kultur ändras under rubriken Personalärenden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglementena för Miljö- och 
byggnämnden, Socialnämnden och Nämnden för Bildning, fritid och 
kultur ändras under rubriken Personalärenden från "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i 
personalstadga för Härjedalens kommun samt anvisningar från 
personalorgan" till "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i NN nämndens delegationsordning samt 
anvisningar från personalorgan". 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglementena för Miljö- och byggnämnden, Socialnämnden och 

Nämnden för Bildning, fritid och kultur ändras under rubriken 
Personalärenden från "Närmare föreskrifter om NN's ansvar som 
anställningsmyndighet finns i personalstadga för Härjedalens 
kommun samt anvisningar från personalorgan" till "Närmare 
föreskrifter om NN's ansvar som anställningsmyndighet finns i NN 
nämndens delegationsordning samt anvisningar från 
personalorgan". 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 101 
 
Revisionsrapport, Socialnämndens ekonomi och verksamhet - Ledning 
och styrning 
Dnr 007-641-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har låtit granska socialnämndens ekonomi och 
verksamhet och dess ledning och styrning utifrån den övergripande 
revisionsfrågan "om socialnämndens rutiner för ledning, styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamhet är tillfredsställande", och vill 
ha kommunstyrelsens yttrande över granskningen. 
 
Kommunledningsutskottet föreslog att 2017-04-12 § 79 att 
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande antas med tillägg 
att socialnämndens berättigande som nämnd kommer att beaktas i det 
pågående arbetet med organisationsöversyn. 
 
Kommunledningsförvaltningen har reviderat yttrandet över 
revisionsrapporten och föreslår kommunstyrelsen överlämna yttrandet 
till kommunens revisorer. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Yttrandet överlämnas till kommunens revisorer. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 102 
 
Revisionsrapport, 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 
arbetsuppgifter och uppdrag är tillräckligt definierade. Revisorernas 
bedömning är att så inte är fallet. 
 
Rekommendationer till åtgärder har lämnats. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag på yttrande behandlades av 
kommunstyrelsen 2017-01-25 § 4, som beslutade återremittera 
ärendet för omarbetning av yttrandet. Ett omarbetat förslag på yttrande 
hänsköts av kommunledningsutskottet, 2017-03-15 § 65, till 
kommunstyrelsen. 
 
Ett nytt omarbetat förslag på svar föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Svar på revisionsrapporten lämnas enligt förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Svar på revisionsrapporten lämnas enligt förslag. 
 
_____ 
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Ks § 103 
 
Nytt direktiv till ombud Härjeåns Kraft AB, ersättare i styrelsen 
Dnr 106-56-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-25 § 33 beslutades att 
direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman i Härjeåns Kraft 
2017 bland annat ska vara: Victor Ericsson (M) som ersättare i 
styrelsen. 
 
Då Victor Ericsson (M) aviserat att han avser avsäga sig samtliga 
uppdrag inom eller för Härjedalens kommun, behövs nya direktiv till 
ombuden avseende ersättare i Härjeåns Krafts styrelse. 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar Lars-Olov Matsson som ersättare i styrelsen 
 
Anna-Lena Anderson (S) yrkar Gunilla Zetterström-Bäcke som 
ersättare i styrelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Eftersom beslutet avser val, meddelar ordförande att sluten 
omröstning kommer genomföras. 
 
Rösträkning: 
 
Lars-Olov Matsson: 6 röster 
Gunilla Zetterström-Bäcke: 5 röster 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nytt direktiv till ombuden vid Härjeåns Krafts AB bolagsstämma 

2017 är: 
 
 Lars-Olov Matsson som ersättare. 
 
OMEDELBAR JUSTERING 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
_____ 
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Ks § 104 
 
Nytt direktiv till ombud Norkom, styrelseledamot 
Dnr 106-53-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-25 § 30 beslutades att 
direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman i Norkom 2017 
bland annat ska vara: Victor Ericsson (M) som ledamot i styrelsen. 
 
Då Victor Ericsson (M) aviserat att han avser avsäga sig samtliga 
uppdrag inom eller för Härjedalens kommun, behövs nya direktiv till 
ombuden avseende ledamot i Norkoms styrelse. 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar Leif Lindström som styrelseledamot. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nytt direktiv till ombuden vid Norkoms AB bolagsstämma 2017 är: 
 
 Leif Lindström som ledamot i styrelsen. 
 
_____ 
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Ks 105 
 
Fyllnadsval av ombud till Coompanion - kooperativ utveckling efter 
Victor Ericsson (M) 
Dnr 110-27-14 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Fyllnadsval av ombud till Coompanion - kooperativ utveckling efter 
Victor Ericsson (M) 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar Lars-Olov Matsson som ombud till 
Coompanion. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Olov Matsson väljs som ombud till Coompanion - kooperativ 

utveckling. 
 
_____ 
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Ks § 106 
 
Fyllnadsval av ledamot till Härjedalens Ungdomsråd efter Victor 
Ericsson (M) 
Dnr 110-27-14 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Fyllnadsval av ledamot till Härjedalens Ungdomsråd efter Victor 
Ericsson (M). 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar Thomas Wiklund som ledamot i Härjedalens 
ungdomsråd. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund väljs som ledamot till Härjedalens Ungdomsråd. 
 
_____ 
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Ks § 107 
 
Fyllnadsval av ersättare till Regionala primärkommunala 
samverkansgruppen efter Victor Ericsson (M) 
Dnr 110-27-14 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Fyllnadsval av ersättare till Regionala primärkommunala 
samverkansgruppen efter Victor Ericsson (M). 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar Gunilla Zetterström-Bäcke som ersättare i 
Regionala primärkommunala samverkansgruppen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Jonssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke väljs som ersättare i Regionala 

primärkommunala samverkansgruppen. 
 
_____ 
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Ks § 108 
 
Fyllnadsval av ledamot, tillika ordförande, styrgrupp för projekt 
reglerområde Vemdalen, efter Victor Ericsson (M) 
Dnr 009-74-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Fyllnadsval av ledamot, tillika ordförande, styrgrupp för projekt 
reglerområde Vemdalen, efter Victor Ericsson (M) 
 
JÄV 
 
Anders Häggkvist deltar inte i ärendets handläggning. 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar Thomas Wiklund som ledamot tillika 
ordförande i styrgruppen för projekt reglerområde Vemdalen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund väljs till ledamot, tillika ordförande, i styrgruppen 

för projekt reglerområde Vemdalen. 
 
_____ 
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Ks § 109 
 
Fyllnadsval av ledamot i styrgrupp för Härjedalens VA-projekt 2025, 
efter Victor Ericsson (M) 
Dnr 349-156-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Fyllnadsval av ledamot i styrgrupp för Härjedalens VA-projekt 2025, 
efter Victor Ericsson (M) 
 
YRKANDE 
 
Victor Ericsson (M) yrkar Thomas Wiklund som ledamot i 
styrgruppen för Härjedalens VA-projekt 2025.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund väljs till ledamot i styrgruppen för Härjedalens 

VA-projekt 2025. 
 
_____ 
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Ks § 110 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 009-101-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer och fullmäktiges presidium har sett över 
hanteringen av revisorernas granskningsrapporter. Förslag till 
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Härjedalens 
kommun föreligger. 
 
Revideringen tydliggör hanteringen av revisionsrapporterna i ny § 21. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reviderad arbetsordning 
för fullmäktige fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reviderad arbetsordning för fullmäktige fastställs. 
 
_____ 
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Ks § 111 
 
Avsiktsförklaring, ombyggnation hälsocentralen i Sveg 
Dnr 009-256-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Primärvården i Sveg behöver anpassa lokalerna så att de bättre 
överensstämmer med dagens behov. Härjedalens kommun äger 
lokalerna och är den som står för investeringen och genomför 
åtgärderna. Kommunens kostnader ersätts genom en utökad hyra. 
 
En avsiktsförklaring är framtagen mellan kommunen, Härjegårdar 
och Region Jämtland Härjedalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna 
avsiktsförklaringen med Region Jämtland Härjedalen. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Avsiktsförklaringen med Region Jämtland Härjedalen godkänns. 
 
_____ 
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Ks § 112 
 
Avsiktsförklaring, nybyggnation Hälsocentralen Funäsdalen 
Dnr 009-257-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Primärvården i Funäsdalen behöver anpassa lokalerna så att de bättre 
överensstämmer med dagens behov. Härjedalens kommun äger 
lokalerna och är den som står för investeringen och genomför 
åtgärderna. Kommunens kostnader ersätts genom en utökad hyra.  
 
En avsiktsförklaring är framtagen mellan kommunen, Härjegårdar och 
Region Jämtland Härjedalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna 
avsiktsförklaringen med Region Jämtland Härjedalen. 
 
BELSUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Avsiktsförklaringen med Region Jämtland Härjedalen godkänns. 
 
_____ 
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Ks § 113 
 
Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB 
Dnr 044-182-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Företaget lnera AB har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland 
de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, Ungdomsmottagning på nätet och Journal via nätet. 
 
Den 7 oktober 2016 beslutade SKL:s styrelse att godkänna att SKL 
Företag AB förvärvar merparten av aktierna i lnera AB. Samtliga 
landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i lnera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 
mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner. Genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka 
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i 
företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från lnera AB utan 
föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara 
med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 
förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. Förvaltningen föreslår vidare fullmäktige att 
godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som 
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- 5 (fem) aktier i Inera AB förvärvas av SKL Företag AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, enligt aktieöverlåtelseavtal. 
 
- I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns och kommunen 

inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal. 

 
_____ 
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Ks § 114 
 
Låneförsäkran för investering Vemdalens Hembygdsgård, 
Landsbygdsprogrammet 
Dnr 045-249-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Vemdalens Hembygdsförening har sökt ett projektstöd i 
Landsbygdsprogrammet för Historieland Vemdalen - ett kreativt 
minimuseum för hela familjen. 
 
För att ansökan ska bifallas måste föreningen visa på likviditet under 
projektet. Hanteringen av rekvisitioner hos utbetalande part 
(Jämtlands Länsstyrelse) är för närvarande 3-4 månader. Med 
försäkran om likviditet godkänns ansökan. 
 
Landsbygdsprogrammets stöd uppgår till 474 167 kronor efter 
genomförd investering. 
 
Investeringen är på totalt 727 250kr. Eget kapital och bygdemedel 
uppgår till 527 000kr. Differensen på 200 000kr ber nu Vemdalens 
Hembygdsförening att Härjedalens kommun lånar ut i det fall att 
utbetalningen från Länsstyrelsen tar tid. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att låneförsäkran bifalls med 
200 000 kronor och att om så krävs lånas medel ut från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Riktlinjer för 
återbetalningen upprättas mellan ekonomiavdelningen och föreningen. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke yrkar att kommunledningsförvaltningen 
återrapporterar ärendets utvecklig till kommunstyrelsen. 
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Ks § 114, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Låneförsäkran bifalls med 200 000 kronor 
 
- Om så krävs lånas medel ut från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. Riktlinjer för återbetalningen upprättas i så fall 
mellan ekonomiavdelningen och Vemdalens Hembygdsförening. 

 
- Kommunledningsförvaltningen återrapporterar ärendets utveckling 

till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
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Ks § 115 
 
Övrigt ärende, nationaldagsfirande 2017 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om kommunens 
åtaganden i samband med nationaldagsfirandet 2017. 
 
_____ 
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Ks § 116 
 
Övrigt ärende, riktlinjer vid tjänstetillsättningar 
 
ÄRENDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) ställer en fråga om vilka riktlinjer som gäller 
vid tjänstetillsättningar, vem eller vilka som har delegation att besluta 
om tjänstetillsättningar, samt vilka rutiner och riktlinjer som finns för 
tjänstetillsättningar. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att se över och till kommunstyrelsen 

redovisa vilka rutiner och riktlinjer som finns vad gäller 
tjänstetillsättningar. 

 
_____ 
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Ks § 117 
 
Övrigt ärende, medborgarförslag om renhållning på Haraldsåsen i 
Hede 
Dnr 452-158-17 Ks  
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga angående beredning av 
medborgarförslag om renhållning på Haraldsåsen. Beslutet i 
kommunfullmäktige 2017-04-25 § blev att ärendet skulle skyndsamt 
handläggas. Det vore därför önskvärt om ärendet kunde beredas så 
att det kan avgöra av fullmäktige vid sammanträdet 2017-06-12. 
 
_____ 
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Ks § 118 
 
Övrigt ärende, organisationsöversyn 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar att 
organisationsöversynen kommer att lyftas som ett ärende till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-31. Gunilla 
Zetterström-Bäcke önskar att då få höra synpunkter på 
organisationsöversynen från berörda verksamheter. 
 
_____ 
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Ks § 119 
 
Övrigt ärende, riktlinjer för anställdas kontakter med media 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om riktlinjer för 
kommunanställdas kontakter med media. Kommunchef Gunnel 
Gyllander besvarar frågan. 
 
_____ 
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