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Justerandes sign Beslutsexp. 

  
Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragra
f 

nr 

 Ärenderubrik 

   
120 Lokal överenskommelse, unga till arbete 

121 Tillväxt och befolkningsökning 

122 Medborgarförslag om ändring av beslut om sophantering på Haraldsåsen  

123 Avrapportering Lofsdalen Masterplan 2.0 

124 Årsredovisning 2016 

125 Budgetuppföljning 2017 

126 Budget 2018 

127 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, samordningsförbundet Jämtlands län  

128 Årsredovisning 2016, Räddningstjänstförbundet Jämtland 

129 Revidering näringslivsrådets reglemente 

130 Aktuella näringslivsärenden 

131 Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Stora Vänsjöns vattentäkt 

132 Införskaffande av el-bilar 

133 Omdisponering av investeringar 2017 

134 Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 

135 Öppna hyreshusmark för externa aktörer på Olenområdet med flera  

136 Information om skoterregleringsområden 

137 Revisionsrapport, Renhållningen - rutiner och fakturering 

138 Revisionsrapport, Flygplatsen - finansiering och ägande 

139 Kulturmiljöprogram 

140 Bruksvallarna, Ramundberget, Mittådalen och Messlingen - Granskning av fördjupad 
översiktsplan  

141 Messlingen 3:134, Kappruet - Antagande av detaljplan 
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142 Vemdalens by - Uppdrag planprogram 

143 Årligt fastställande av taxa inom Miljöbalken 

144 Begäran om tilläggsanslag, Nämnden för bildning, fritid kultur 

145 Ändring av gemensamma nämndens för samordnad upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter reglemente  

146 Ej verkställda beslut inom socialnämnden kvartal 1 2017, statistikrapport  

147 Upplösning av stiftelsen Olof Olofssons minnesfond  

148 Begäran om tilläggsanslag, Socialnämnden 

149 Redovisning av ej färdigberedda motioner 

150 Redovisning av verkställighet bifallna motioner 

151 Medborgarförslag om att utreda möjligheten att sätta upp skyltar som visar var 
Svegs järnvägsstation finns  

152 Medborgarförslag om att utreda möjligheten att kring Hede Kyrkby 52:10 göra träd- 
och växtplantering  

153 Medborgarförslag om fler lägenheter med rimlig hyra runt Funäsdalsområdet  

154 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 

155 Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag 

156 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 

157 Direktiv till ombud, Inlandskommunernas ekonomiska förening 

158 Riktlinjer för sociala medier 

159 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016 

160 Övrigt ärende, representation 

161 Övrigt ärende, tjänstetillsättningar 

 Följande ärenden utgår från dagordningen:  39 Fyllnadsval till Folkhälso Z efter 
Victor Ericsson (M) 
41 Yttrande för prioritering av 
bygdemedel ansökansomgång 2017-04-
30 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10.00--15:00, 15:20--18:00 
   Ajourneringar: 10:40--10:45, 11:55--13:00,  

  14:40--14:45, 16:55--17:05 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jan-Erik Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare §§ 120--160 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare §§ 120--160 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 122--161 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Lennart Mörtsell, Region Jämtland Härjedalen § 121 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare §§ 121, 123 
 Mikael Holmström, näringslivsutvecklare §§ 121, 123 
 Helena Åkerlind, projektledare §§ 121,123 
 Torsten Byström, projektledare § 123 
 Eva Larsson, avdelningschef Arbete och Aktivitet § 120 
 Kenneth Bergman, resurskoordinator Arbete och Aktivitet § 120 
 Conny Persson, transportcentralen §§ 131--132 
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 122, 131--136 
 Lina Eklund, renhållningschef § 122 
 Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör §§ 134--136 
 Pär Olofsson, avdelningschef Gatu/VA, § 131 
 Britt-Mari Nordstrand, planchef §§ 136--143 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

.....................................................     Paragrafer 120–136, 139--161  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

..................................................... 
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
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 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-05-31 
Ansl uppsättning 2017-06-08 Ansl nedtagande 2017-06-30 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 15:00--15:20 
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jan-Erik Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Panos Alepliotis, Samhällsbyggnadschef 
 Britt-Mari Nordstrand, planchef 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

.....................................................                 Paragrafer 137–138  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-05-31 
Ansl uppsättning 2017-05-31 Ansl nedtagande 2017-06-22 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Ks § 120 
 
Lokal överenskommelse, unga till arbete 
 
ÄRENDE 
 
Sedan 2015 har kommunen en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om att utveckla samverkan för att hjälpa 
arbetslösa ungdomar till arbete. 
 
Avdelningschef Eva Larsson informerar om kommunens arbete inom 
ramen för den lokala överenskommelsen för unga till arbete, inklusive 
målsättningar och arbetsmetoder/processer. 
 
I år ska en ny överenskommelse tecknas. Denna gång omfattas även 
nyanlända utrikes födda i överenskommelsen. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 10:40--10:45 
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Ks § 121 
 
Tillväxt och befolkningsökning 
 
ÄRENDE 
 
Lennart Mörtsell, Region Jämtland Härjedalen informerar om 
regionens långsiktiga arbete för tillväxt och befolkningsökning i 
Jämtlands län. Bland annat redovisas olika framgångsfaktorer, samt 
modeller och metoder som kan användas i arbetet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 122 
 
Medborgarförslag om ändring av beslut om sophantering på 
Haraldsåsen  
Dnr 452-158-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Horst Kuehne, Hede, föreslår att beslutet om att inte låta 
fastighetsägarna i Haraldsåsens samfällighetsförening, inom A-
område, få sina sopkärl tömda framför respektive fastighet, upphävs. 
 
Ärendets beredning 
 
I de renhållningsföreskrifter som antogs av fullmäktige § 228/2016 
utpekades Haraldsåsen som ett område som skulle omvandlas från ett 
B-område med gemensamma kärl till ett A-område med egna kärl. 
 
Huvudsakligen så töms kärlen i A-område vid fastighetsgränsen men i 
renhållningsföreskrifternas § 17 står det "... fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ställer ut behållaren på anvisad plats när den 
ska tömmas”. 
 
Enligt § 19 är det renhållaren som avgör om vägen är farbar. Detta 
sker i dialog med entreprenören då det i slutändan är chauffören som 
avgör om fordonet kan framföras. Enligt § 20 är fastighetsägaren 
skyldig att anordna vändplats som sedan skall godkännas av 
renhållaren.  
 
Enligt § 21 sker hämtning av kärl-avfall ”... i eget kärl vid 
fastighetsgräns, vid gemensamt hämtställe eller anvisad plats…” 
Enligt § 22 äger Renhållningsavdelning rätt att "... anvisa behållarens 
placering utefter hämtningsfordonets väg så att hämtning/tömning 
underlättas samt att hämtning med sophämtningsfordon är möjlig." I 
planen för Haraldsåsen finns tre områden utpekade för 
avfallshantering. Inget av områdena är iordningsställt och vägarna i 
Haraldsåsen är smala, bitvis branta och vändplatserna är för små för 
sopbilen som nyttjas i området. Tömning av kärlen vid fastighetsgräns 
i Haraldsåsen är därmed inte möjlig. 
 
I Härjedalens kommun finns det flera platser där 
renhållningsavdelningen anvisat plats på grund av vägarnas 
beskaffenhet. I Sverige är det många kommuner som anvisar plats, 
även om vägen är farbar, för att effektivisera hämtningen av 
kärlavfallet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
då vägarna i området för närvarande inte uppfyller ställda krav.  
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Ks § 122 fortsättning 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 11:55--13:00 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson (S), Maj-Lis 
Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Bo Danielsson (V) yrkar bifall till 
medborgarförslaget 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag mot Gunilla 
Zetterström-Bäcke med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
OMRÖSTNING 
 
Ja-röst för Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag. 
Nej-röst för Gunilla Zetterström-Bäcke med fleras yrkande. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Mats Ericsson (C), Anita Thuresson 
(M), Thomas Wiklund (M), Jan-Erik Svensson (C), Stig Holm (C) 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson (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 Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Ks § 123 
 
Avrapportering Lofsdalen Masterplan 2.0 
 
ÄRENDE 
 
Projektledare Torsten Byström informerar om pågående och planerat 
arbete i projektet Lofsdalen Masterplan 2.0. Projektet pågår till augusti 
2018 och har till syfte bland annat att stärka destinationens 
konkurrenskraft på en internationell marknad genom ökad 
attraktionskraft. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven 
 
_____ 
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Ks § 124 
 
Årsredovisning 2016 
Dnr 042-293-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Årsredovisning föreligger för 2016 omfattande kommunens 
verksamhet samt sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av 
stiftelse och aktiebolag (koncernredovisning). Ola Regnander, 
ekonomichef, redogör för årsredovisningen. 
 
Kommunens resultat visar ett underskott, vilket innebär att det 
lagstadgade balanskravet inte har uppfyllts. Balanskravsresultatet 
visar ett underskott på 7,7 miljoner kronor. 
 
I 8 kap. 5 a § kommunallagen (KL) anges att om balanskravsresultatet 
enligt 4 kap. 3 a § lag om kommunal redovisning är negativt för ett 
visst räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre 
åren. Enligt 8 kap. 5 b § KL får dock fullmäktige besluta att en 
reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det 
finns synnerliga skäl. 
 
En väsentlig del av orsaken till kommunens underskott är den 
nyemission på 33,75 miljoner kronor som under året har gjorts i det 
helägda bostadsbolaget Härjegårdar Fastighets AB i syfte att 
säkerställa stabila och långsiktiga förutsättningar för att bedriva 
bolagets verksamhet. Kommunen har också under många år byggt 
upp ett stort eget kapital som per 2016-12-31 uppgick till 592,1 
miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen anser att sådana 
synnerliga skäl föreligger som skulle innebära att fullmäktige kan 
besluta att underskottet ej kommer att regleras enligt 8 kap. 5 a § KL. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att balanskravsresultatet som 
uppvisar ett underskott på 7,7 miljoner, med hänvisning till synnerliga 
skäl, ej ska komma att regleras enligt 8 kap. 5 b § kommunallagen. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Årsredovisningen godkänns. 
 
- Balanskravsresultatet som uppvisar ett underskott på 7,7 miljoner 

kronor kommer med hänvisning till synnerliga skäl ej att regleras 
enligt 8 kap. 5 b § kommunallagen. 

 
_____  
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Ks § 125 
 
Budgetuppföljning 2017 
Dnr 042-309-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander informerar om kommunens 
prognostiserade resultat per 2017-04-30. Prognosen är att kommunen 
2017 kommer göra ett positivt resultat à 4 921 000 kronor. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 126 
 
Budget 2018 
Dnr 041-305-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
I särskild handling redovisas förslag till årsbudget och övergripande 
mål för år 2018 samt budgetberedningens bedömning av den 
kommunala ekonomin för de efterföljande två åren. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut redovisas i 
tjänsteutlåtande daterat 2017-05-29 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till budget för år 2018 fastställs och upprättat förslag till 

treårsplan antas. 
 
- Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad). 
 
- De finansiella mål som redovisas samt de övergripande målen för 

verksamheterna fastställs. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anslås 3 

miljoner kronor.  
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för finansiering av projekt som 

kräver offentlig medfinansiering anslås 1 miljon kronor. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för arbetsmarknadsåtgärder 

anslås 1 miljon kronor. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling och 

arbetsmiljöarbete anslås 4 miljoner kronor. 
 
- För investeringar anvisas de anslag som upptagits i 

investeringsbudget. 
 

_____ 
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Ks § 127 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, samordningsförbundet 
Jämtlands län  
Dnr 042-214-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundet Jämtlands Län har upprättat årsredovisning 
avseende perioden januari - december 2016. Förbundet redovisar ett 
överskott på 2,3 miljoner kronor. Revisorerna har granskat 
årsredovisningen och bedömer att vissa rutiner för att säkerställa 
årsredovisningens kvalitet behöver utvecklas men att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen för 2016 och beviljar förbundets 
ledamöter ansvarsfrihet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Årsredovisningen för 2016 godkänns. 
 
- Förbundets ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
_____ 
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Ks § 128 
 
Årsredovisning 2016, Räddningstjänstförbundet Jämtland 
Dnr 042-191-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning 
avseende perioden januari - december 2016. Förbundet redovisar ett 
underskott på -1,8 miljoner kronor. Revisorerna har granskat 
årsredovisningen och bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande. Resultatet i årsredovisningen är dock inte förenligt med 
det ekonomiska målet om minst ett nollresultat för 2016. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen för 2016 och beviljar förbundets 
ledamöter ansvarsfrihet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Årsredovisningen för 2016 godkänns. 
 
- Förbundets ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
_____ 
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Ks § 129 
 
Revidering näringslivsrådets reglemente 
Dnr 141-312-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Ett Näringslivsråd har startats upp igen under hösten 2016/vintern 
2017. Förslag till reglemente har tagits fram och samverkats med de 
tilltänkta parterna i Näringslivsrådet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
reglemente för Näringslivsrådet i Härjedalens kommun fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglemente för Näringslivsrådet i Härjedalens kommun fastställs. 
 
_____ 
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Ks § 130 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om aktuella 
näringslivsärenden. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven 
 
_____ 
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Ks § 131 
 
Ansökan om fastställande av vattenskyddsområde för Stora Vänsjöns 
vattentäkt 
Dnr 462-248-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Vattentäkt Stora Vänsjön är Vänsjös nya vattentäkt som togs i bruk 
2015. För att öka dricksvattensäkerheten i Vänsjö samt för att 
långsiktigt skydda vattentäkten och vattentillgången har Härjedalens 
kommun tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde med tillhörande 
föreskrifter för vattentäkten. 
 
Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2017-04-10 till 
2017-05-11 och utskick genomfördes till samtliga fastighetsägare inom 
det föreslagna vattenskyddsområdet, samt till fastighetsägare i byn 
Vänsjö. Samrådshandlingarna skickades även till Trafikverket, 
Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning, Hav och 
Vattenmyndigheten, Sjöfartsverket samt även internt på kommunen till 
berörda förvaltningar. Annonsering har skett i Tidningen Härjedalen, 
Östersunds-Posten och Länstidningen.  
 
Inga synpunkter har inkommit under samrådstiden. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ansöker 
till Länsstyrelsen i Jämtlands län om fastställande av 
vattenskyddsområde för Stora Vänsjöns vattentäkt. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen ansöker till Länsstyrelsen om fastställande av 

vattenskyddsområde för Stora Vänsjöns vattentäkt. 
 
_____ 
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Ks § 132 
 
Införskaffande av el-bilar 
Dnr 009-265-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Conny Persson, transportcentralen och samhällsbyggnadschef Panos 
Alepliotis informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens planer på att 
byta ut delar av kommunens fordonsflotta mot elbilar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat enheter i kommunen 
där det är möjligt att byta ut befintliga fordon mot elbilar. Det handlar 
om fordon som körs i huvudsak i tätbebyggt område och där den 
dagliga körsträckan inte överstiger 100 kilometer. Första tänkta enhet 
är Hemvården Sveg inre. Även andra enstaka fordon är möjliga att 
ersätta. 
 
En stor del av kommunens fordonspark är ålderstigen och bör ändå 
bytas ut, varför förvaltningen bedömer att merkostnaden borde bli 
ringa.  
 
Totalt med dagens teknik och kommunens förutsättningar rör det sig 
om 10 % av fordonsflottan som kan ersättas av elbilar. Insatsen för 
miljön blir stor då de fordon som avses bytas ut inte på några vis 
uppfyller dagens miljökrav. 
 
Effekten av att byta fordon som drivs av fossila bränslen mot fordon 
som drivs av el kommer att följas upp och utvärderas över tid. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 133 
 
Omdisponering av investeringar 2017 
Dnr 049-291-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året identifierat nya behov 
som kräver investeringar. Dessa är: 
- Installation av konstgräsplan 40x45 eller 45x65m i Sveg, där den 

gamla ishallen låg. Beräknad kostnad cirka1 500 000 kronor. 
Markarbeten, belysning och så vidare ingår. 

- Installation av en liknade konstgräsplan i Vemdalen, där 
ishockeyplanen ligger. Planen ska vara av en sådan kvalité som går 
att spola is på. Beräknad kostnad cirka 500 000 kronor.  

- Fritidsenhetens behov inför Draghunds-VM för polarhundar, 
grusplan, parkering och effektiviseringar av verksamheten så som 
nytt bokningssystem, ljudsystem, nätstation på skidstadion etcetera. 
Beräknad kostnad cirka 1 500 000 kronor. 

- Kommunens andel till skidskytteprojektet 500 000 kronor. 
 
Sammanlagt är det investeringar om 4 000 000 kronor, vilka kan 
finansieras av befintliga anslag som enligt förvaltningens bedömning 
inte kommer att förbrukas 2017. Dessa är:  
- 3208: Led armatur gatubelysning 1 500 000 kronor. 
- 3146: Uteaktivitetsplats Sveg 500 000 kronor. 
- 3107: Tillgänglighet av lokaler 1 252 000 kronor. 
- 3219: Skylt och designprogram 1 336 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 
omdisponera befintliga anslag enligt följande: 
- Installation av konstgräsplan i Sveg 1 500 000 kronor. 
- Installation av konstgräsplan i Vemdalen 500 000 kronor. 
- Fritidsenhetens olika projekt där kommunens andel i 

skidskytteprojektet ingår 2 000 000. 
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Ks § 133 fortsättning 
 
Finansiering genom att omdisponera anslagen ifrån följande befintliga 
projekt: 
- 3208: Led armatur gatubelysning, 1 500 000 kronor omdisponeras 

till Svegs konstgräsplan. 
- 3146: Uteaktivitetsplats Sveg, 500 000 kronor omdisponeras till 

Vemdalens konstgräsplan. 
- 3107: Tillgänglighet av lokaler, 1 000 000 kronor omdisponeras till 

Fritids olika projekt. 
- 3219: Skylt och designprogram, 1 000 000 kronor omdisponeras till 

Fritids olika projekt och till kommunens andel i skidskytteprojektet. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14:40--14:45 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att 1 500 000 kronor 
omdisponeras från konto 3208 och 500 000 kronor omdisponeras från 
konto 3146 till Fritidsenhetens olika projekt där bland annat 
kommunens andel i skidskytteprojektet ingår, ärendet i övrigt 
återremitteras. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- 1 500 000 kronor från konto 3208 och 500 000 kronor från konto 

3146 omdisponeras till Fritidsenhetens olika projekt där bland annat 
kommunens andel i skidskytteprojektet ingår. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Övriga delar av ärendet återremitteras. 
 
_____ 
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Ks § 134 
 
Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 
Dnr 253-245-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB skall bygga olika boende i Funäsdalen. Det 
område man vill bygga på är i början på Salomons väg på Röstberget. 
 
Området är planlagt för bostäder med tanke på hyresbostäder. Det är 
en stor tomt med stor byggrätt i två våningar. Det går även att bygga 
hyresbostäder på tomten. Härjegårdar ser möjligheten att i olika 
huskroppar bygga olika boendeformer på tomten. Köpeskillingen är 
beräknat i enlighet med bestämt markpris för hyresfastigheter, 200 
kronor per kvadratmeter. Arealen är cirka 8 000 kvadratmeter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar godkänna försäljning av del av Funäsdalen 8:112 enligt 
köpeavtal. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Försäljning av del av Funäsdalen 8: 112 godkänns enligt köpeavtal. 
 
_____ 
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Ks § 135 
 
Öppna hyreshusmark för externa aktörer på Olenområdet med flera 
Dnr 259-246-17 Ks   
 
ÄRENDE 
 
I Härjedalens kommun finns det byggklar mark för hyresbostäder. I 
syfte att få fart på byggnationen i attraktiva områden där det råder brist 
på bostäder skulle man kunna låta andra aktörer än Härjegårdar utföra 
utbyggnad och uthyrning. 
 
I nuvarande skede är Härjegårdar Fastighets AB sysselsatta med ett 
antal större investeringar och byggnationer som rör samhälls-
utbyggnaden och har därför svårt att mäkta med nyproduktion av 
lägenheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar 
till kommunledningsförvaltningen att tydligare marknadsföra aktuella 
områden för externa aktörer. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tydligare 

marknadsföra aktuella områden för externa aktörer. 
 
_____ 
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Ks § 136 
 
Information om skoterregleringsområden 
 
ÄRENDE 
 
Mark- och exploateringsingenjör Johan Fransson och planchef Britt-
Mari Nordstrand informerar om kommunens pågående arbete med 
skoterregleringsområden inom kommunen.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 137 
 
Revisionsrapport, Renhållningen - rutiner och fakturering 
Dnr 007-77-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Renhållningsavdelningen har granskats i revisionsrapporten 
”Renhållningen - rutiner och fakturering”. Rekommendationer har 
lämnats. 
 
Kommunens revisorer begär nu kommunstyrelsens yttrande över 
rapporten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, 
där de rekommendationer som ges i revisionsrapporten kommenteras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till yttrande 
godkänns. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande överlämnas till 

revisorerna. 
 
_____ 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
_____ 
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Ks § 138 
 
Revisionsrapport, Flygplatsen - finansiering och ägande 
Dnr 007-635-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Flygplatsen har granskats i revisionsrapporten ”Flygplatsen - 
finansiering och ägande”. Rekommendationer har lämnats.  
 
Kommunens revisorer begär nu kommunstyrelsens yttrande över 
rapporten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, 
där de rekommendationer som ges i revisionsrapporten kommenteras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godta 
svaret. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande överlämnas till 

revisorerna. 
 
_____ 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
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Ks § 139 
 
Kulturmiljöprogram 
Dnr 003-241-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ett förslag till Kulturmiljöprogram har varit ute på granskning, en andra 
omgång, under tiden 2016-06-15--2016-08-31. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kulturmiljöprogrammet ska 
antas som ett program och inte som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 
Kulturmiljöprogrammet i nuvarande form. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kulturmiljöprogrammet antas. 
 
_____ 
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Ks § 140 
 
Bruksvallarna, Ramundberget, Mittådalen och Messlingen - 
Granskning av fördjupad översiktsplan  
Dnr MB 2015-000300  
 
ÄRENDE 
 
Fördjupad översiktsplan Bruksvallarna, Ramundberget, Mittådalen och 
Messlingen har varit ute på samråd under tiden 2016-10-10--
2016-12-31. Planen är nu klar för granskning. 
 
Granskningshandlingar föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämndens förslag 
 
- Kommunstyrelsen godkänner att den fördjupade översiktsplanen 

ställs ut för granskning. 
 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rätt att besluta att fördjupad översiktsplan Bruksvallarna 

Ramundberget Mittådalen Messlingen godkänns att ställas ut för 
granskning delegeras till Miljö- och byggnämndens ordförande. 

 
_____ 
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Ks § 141 
 
Messlingen 3:134, Kappruet - Antagande av detaljplan 
Dnr MB 2010-000044  
 
ÄRENDE 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 
2017-01-19--2017-02-09. 
 
Antagandehandlingar med utlåtande samt exploateringsavtal 
föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta 
detaljplanen samt godkänna upprättat exploateringsavtal enligt 5 kap 
29 § plan- och bygglagen samt att för kommunens kostnader i 
samband med planläggningen ta en avgift om 87 450 kronor. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Detaljplanen antas. 
 
- Upprättat exploateringsavtal enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen 

godkänns. 
 
- För kommunens kostnader i samband med planläggningen tas av 

sökande en avgift om 87 450 kronor. 
 
_____ 
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Ks § 142 
 
Vemdalens by - Uppdrag planprogram  
Dnr MB2017-000328  
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg ansöker om 
planbesked. 
 
Inom Vemdalens by har det till kommunen inkommit ett flertal 
förfrågningar om utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar. 
Delar av Vemdalens by är sedan tidigare detaljplanelagda. Flera 
detaljplaner och planbestämmelser är gamla och inaktuella. Inom byn 
har även kulturmiljöområdena justerats och preciserats enligt 
kulturmiljöprogrammet, som kommer att antas under 2017. 
 
Med anledning av att det råder brist på permanentboende i byn, 
förfrågningarna och de inaktuella planerna föreslår miljö- och 
byggförvaltningen att en översyn över de befintliga detaljplanerna 
inom byn genomförs genom att ett planprogram tas fram och genom 
att revidera detaljplaner för Vemdalens by. 
 
Planbesked för att upprätta ett planprogram för Vemdalens by har 
beviljats av miljö- och byggnämnden 2017-05-11. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämndens förslag 
 
- Uppdra till Härjedalens kommun att upprätta förslag till 

planprogram. 
 
- Avsätta 400 000 kr för upprättande av ett planprogram. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden uppdras att upprätta förslag till 

planprogram och detaljplan. 
 
- 200 000 kronor avsätts 2017 för upprättande av ett planprogram 

och detaljplan. Finansiering ur kommunstyrelsens oförutsedda. 
 
_____ 
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Ks § 143 
 
Årligt fastställande av taxa inom Miljöbalken 
Dnr MN 2017/31 Ks  
 
ÄRENDE 
 
För att främja rättssäkerheten och för att medborgarna lättare ska 
kunna följa Härjedalens kommuns gällande taxa, så bör inga ändringar 
av taxan ske under löpande år. En medborgare bör lätt kunna finna på 
vilken grund och i vilket beslut som den gällande taxan är fastslagen. 
Ett undantag kan vara en ny tjänst som får en avgift under det löpande 
året.  
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämndens förslag 
 
- Att kommunfullmäktige i fortsättningen löpande ska anta 

kommunens taxa inom miljöbalkens område för nästkommande år. 
Detta bör ske under årets sista kommunfullmäktige. 

 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- I fortsättningen ska kommunfullmäktige löpande anta kommunens 

taxa inom miljöbalkens område för nästkommande år. Detta bör ske 
under årets sista kommunfullmäktige. 

 
_____ 
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Ks § 144 
 
Begäran om tilläggsanslag, Nämnden för bildning, fritid kultur 
Dnr 600-310-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur begär hos kommunstyrelsen 
tilläggsanslag om 125 000 kronor för utebliven besparing budgetåret 
2017, samt 325 000 kronor för utebliven besparing budgetåret 2018. 
 
Nämnden begär också hos kommunfullmäktige en utökad budgetram 
om 1 000 000 kronor för gymnasieskolans ökade omkostnader för 
fordons- och transportprogrammet. 
 
Totalt begär nämnden för bildning, fritid och kultur tilläggsanslag om 
1 450 000 kronor. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nämndens för bildning, fritid och kultur begäran om tilläggsanslag à 

125 000 kronor för utebliven besparing 2017 bifalls. Finansiering ur 
kommunstyrelsens oförutsedda. 

 
- Nämndens för bildning fritid och kultur begäran om tilläggsanslag à 

325 000 kronor för utebliven besparing 2018 avslås. 
 
- Nämndens för bildning fritid och kultur begäran, till 

kommunfullmäktige, om tilläggsanslag bereds vid extra 
sammanträde i kommunstyrelsen 2017-06-12. 

 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 16:55--17:05 
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Ks 145 
 
Ändring av gemensamma nämndens för samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter reglemente  
Dnr 003-308-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Region Jämtland Härjedalen har arbetat fram en reviderad 
hjälpmedelspolicy. Som en följd av detta måste den gemensamma 
nämndens reglemente ändras. En gemensam nämnds reglemente ska 
antas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Anta ändringar i reglemente för gemensam nämnd för samordnad 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, 
så att nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje stycket 
under punkten 1 Uppgifter:  

 
 "Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till 

vilken hjälpmedelsgrupp de ska höra". 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Hjälpmedelspolicyn antas. 
 
- Dokumentet ”Definitioner och direktiv inom hjälpmedels-

verksamheten”, inklusive avgifter, antas. 
 
- Dokumentet ”Sortimentsöversyn” upphör att gälla. 
 
- Ändringar i reglemente för gemensam nämnd för samordnad 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
antas, så att nytt stycke med följande lydelse läggs in efter tredje 
stycket under punkten 1 Uppgifter:  

 
 "Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till 

vilken hjälpmedelsgrupp de ska höra". 
 
_____  
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Ks § 146 
 
Ej verkställda beslut inom socialnämnden kvartal 1 2017, 
statistikrapport  
Dnr 709-11-17 Sn  
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL), respektive Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartalsvis till 
fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har 
avbrutits och inte återupptagits inom 3 månader. 
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt 
hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. 
Statistiken ska enligt socialstyrelsen vara uppdelad på kön. 
 
Föreligger rapport för kvartal ett 2017. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
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Ks § 147 
 
Upplösning av stiftelsen Olof Olofssons minnesfond  
Dnr 046-105-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Stiftelsen Olof Olofssons minnesfond är en donationsfond ur vilken 
socialnämnden efter ansökan kan fördela medel "till förströelse 
trevnad och glädje för vårdhemmet Mobackas pensionärer". 
 
Fonden har idag ett kapital om cirka 63 700 kronor. Kapitalet är för litet 
för att möjliggöra någon nämnvärd utdelning från fonden, inte heller 
väntas någon tillväxt av kapitalet i dagsläget. Tvärtom minskar 
fondens kapital årligen, eftersom 200 kronor per år ska betalas till 
Länsstyrelsen för administrativa omkostnader. Länsstyrelsen har 
därför föreslagit kommunen att avveckla fonden. 
 
Kommunstyrelsen är det organ som kan besluta om att upplösa en 
fond. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Stiftelsen Olof Olofssons minnesfond upplöses. 
 
- Kvarstående medel efter upplösning används till vad som i fondens 

statuter är angett för fondens avkastning, det vill säga "till 
förströelse trevnad och glädje för vårdhemmet Mobackas 
pensionärer". 

 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Stiftelsen Olof Olofssons minnesfond upplöses. 
 
- Kvarstående medel efter upplösning används till vad som i fondens 

statuter är angett för fondens avkastning, det vill säga "till 
förströelse trevnad och glädje för vårdhemmet Mobackas 
pensionärer". 

 
_____ 
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Ks § 148 
 
Begäran om tilläggsanslag, Socialnämnden 
Dnr 049-302-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden har utrett möjligheten att i Härjedalens kommun införa 
lagen om valfrihetssystem (LOV). Innan LOV kan införas måste vissa 
förutsättningar vara uppfyllda. 
 
Socialnämnden bedömer att det behövs hjälp från en extern utredare 
för att utreda dessa förutsättningar i kommunen, och begär därför 
tilläggsanslag om 165 000 kronor för att finansiera utredning av 
förutsättningar för införande av valfrihetssystem för servicetjänster 
inom hemtjänsten, med hjälp av en extern utredare. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Socialnämnden beviljas tilläggsanslag om 165 000 kronor för att 

anlita extern utredare. Finansiering ur kommunstyrelsens 
oförutsedda. 

 
_____ 
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Ks § 149 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner som inte är 
färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
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Ks § 150 
 
Redovisning av verkställighet bifallna motioner 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år inför fullmäktige redovisa verkställigheten av de 
motioner som har bifallits. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen kompletterar rapporten. 
 
- Rapport med kompletteringar överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 151 
 
Medborgarförslag om att utreda möjligheten att sätta upp skyltar som 
visar var Svegs järnvägsstation finns  
Dnr 009-630-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Christina Bäckman, Hede, föreslår att möjligheten utreds om att sätta 
upp skyltar som visar var Svegs järnvägsstation finns. Bäckman 
föreslår hänvisningsskyltning till Svegs Järnvägsstation vid alla 
infarter till Sveg samt från Torget. Dessutom önskas en skylt utanför 
Järnvägsstationen med text "Svegs Järnvägsstation". 
 
Ärendets beredning 
 
Idag finns ingen skyltning om var järnvägsstationen finns. Det vore 
möjligt att sätta upp en skylt vid korsningen Gränsgatan - 
Ljusnegatan. Utformning samt innehåll på skylten sker i samråd med 
Trafikverket som ansvarar för skyltning vid riksvägar. 
 
Hänvisning för gående från Torget till Järnvägsstationen bedömer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i dagsläget inte aktuellt. De bussar 
som stannar vid hållplats Torget angör samtliga Järnvägsstationen. 
Skyltning vid Järnvägsstationen får tillfrågas ägaren av fastigheten, 
Trafikverket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget för skyltning vid korsningen Ljusnegatan - 
Gränsgatan. I övrigt avslå medborgarförslaget. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget bifalls till delen skyltning vid korsningen 

Ljusnegatan - Gränsgatan. Medborgarförslaget avslås i övrigt. 
 
_____ 

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-05-31 40 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 152 
 
Medborgarförslag om att utreda möjligheten att kring Hede Kyrkby 
52:10 göra träd- och växtplantering  
Dnr 330-654-16 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Christina Bäckman, Hede, föreslår att möjligheten undersöks om att 
göra träd- och växtplanteringar kring Härjegårdars fastighet Hede 
Kyrkby 52:10. 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till att Härjegårdar Fastighets AB är en egen 
juridisk person. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 153 
 
Medborgarförslag om fler lägenheter med rimlig hyra runt 
Funäsdalsområdet  
Dnr 009-178-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Nicklas Hamberg, Funäsdalen, föreslår att fler lägenheter med 
rimlig hyra runt Funäsdalen, Bruksvallarna, Tännäs samt 
Tänndalen tillskapas. 
 
Ärendets beredning 
 
I dagsläget bygger kommunen inga bostäder. Detta sker via 
bostadsbolaget Härjegårdar Fastighets AB eller andra husbyggare. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås med hänvisning till Härjegårdar Fastighets AB. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 154 
 
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de medborgarförslag 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 155 
 
Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning två 
gånger per år inför fullmäktige redovisa verkställigheten av de 
medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 156 
 
Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för 
beslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport över medborgarförslag som har överlämnats till 
nämnd för beslut. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till fullmäktige. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 157 
 
Direktiv till ombud, Inlandskommunernas ekonomiska förening 
Dnr 107-318-17  
 
ÄRENDE 
 
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 styrelsen för Inlandskommunernas 
ekonomiska förening. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nytt direktiv till ombuden vid Inlandskommunernas ekonomiska 

förening är:  
 
 Lars Olof Mattsson som ersättare i styrelsen. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 158 
 
Riktlinjer för sociala medier 
Dnr 003-299-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige fattade i § 225/2016 beslut om att Härjedalens 
kommun ska finnas på Facebook. Med anledning av detta bör 
riktlinjerna för Härjedalen kommun på sociala medier ses över.  
 
Nytt förslag för dessa riktlinjer föreligger. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Policy för hantering av 
sociala medier för Härjedalens kommun KF § 111/2011 upphävs. Nya 
riktlinjer fastställs av kommunstyrelsen 2017-06-28. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun KF 

§ 111/2011 upphävs. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nya riktlinjer fastställs av kommunstyrelsen 2017-06-28. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Sn § 159  
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016 
Dnr 104-164-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Partistödet är en del av den lokala demokratin. I kommunallagen finns 
de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Den 
närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, men enligt 
SKL bör det framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka 
motprestationer som i så fall har erhållits. Partierna utser själva sin 
granskare. 
 
Reglementet för kommunalt partistöd i Härjedalens kommun gäller 
från och med 2015-01-01. Förutom reglementet finns en fastlagd rutin 
för utbetalning av partistöd. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de skriftliga redovisningarna 
avseende partistöd för 2016 godkänns. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Skriftliga redovisningar avseende partistöd för 2016 godkänns. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 160 
 
Övrigt ärende, representation 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om kommunens policy 
för representation, och vad som görs för att den ska efterföljas. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) besvarar frågan. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 161 
 
Övrigt ärende, tjänstetillsättningar 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander redogör för kommunens riktlinjer för 
tjänstetillsättningar, enligt beslut i kommunstyrelsen § 116/2017.  
 
Budgetansvarig personal har rätt att anställa personal. Rätt att inrätta 
nya tjänster tas inte specifikt upp i delegationsordningen. 
 
_____ 
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