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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
162 Villkorat aktieägartillskott i Fjällvind AB 

163 Begäran om tilläggsanslag från Nämnden för bildning, fritid och kultur 

164 Kommunstyrelsens beslut § 141/2017, Messlingen 3:134, Kappruet - Antagande av 
detaljplan 

165 Övrigt ärende, information kommande sammanträden 

 _____ 
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Plats och tid Lokalkontoret, Ytterhogdal, kl. 09:00--09:35 
  
Beslutande Ander Häggkvist (C), ordförande 
 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 
 Carina Subäck (C), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

.....................................................     Paragrafer 162--165  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-06-12 
Ansl uppsättning 2017-06-13 Ansl nedtagande 2017-07-05 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-06-12 3 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 162 
 
Villkorat aktieägartillskott i Fjällvind AB 
Dnr 009-331-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
På grund av de svårigheter med lönsamheten för elproducenter som 
uppkommit under de senaste åren med låga elpriser har styrelsen i 
Fjällvind AB i samråd med bolagets revisor presenterat ett förslag på 
bolagsstämman 2017-05-15. 
 
Efter tre år med förluster på totalt 1 385 000 kr kommer bolaget under 
2017 att behöva upprätta en kontrollbalansräkning eftersom mer än 50 % 
av det egna kapitalet då är förbrukat. Styrelsen måste därför vidta 
åtgärder för att bolaget ska kunna leva vidare. 
 
Förslaget innebär att aktieägarna omvandlar sina fordringar på bolaget till 
ett villkorat aktieägartillskott. Detta skulle innebära att bolagets 
balansräkning stärks med 2 367 080 kr. I det fall bolagets situation 
förbättras kan återbetalning ske av aktieägartillskottet. 
 
En förutsättning för att detta skall kunna genomföras är att 100 % av 
aktieägarna godtar förslaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun efterger 
sin lånefordran på Fjällvind AB (556582-1971) uppgående till 191 160 
kronor såsom ett villkorat aktieägartillskott i syfte att stärka bolagets egna 
kapital. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun efterger sin lånefordran på Fjällvind AB 

(556582-1971) uppgående till 191 160 kronor såsom ett villkorat 
aktieägartillskott i syfte att stärka bolagets egna kapital. 

 
_____ 
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Ks § 163 
 
Begäran om tilläggsanslag från Nämnden för bildning, fritid och kultur 
Dnr 600-310-17 Ks  
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur har begärt tilläggsanslag om 
totalt 1 450 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade § 144/2017 att ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter bevilja ett 
tilläggsanslag på 125 000 kronor för utebliven besparing 2017 samt 
avslå begäran om tilläggsanslag på 325 000 kronor för utebliven 
besparing 2018. 
 
Styrelsen beslutade också att nämndens begäran hos 
kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 1 000 000 kronor för 
ökade omkostnader vid fordons- och transportprogrammet ska 
beredas vid dagens sammanträde. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Nämnden för bildning, fritid 
och kultur beviljas 300 000 kronor tilläggsanslag för 2017, finansiering 
ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Kostnader utöver 
detta belopp får täckas inom nämndens egen budget för 2017.  
 
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden inför 2018 uppmanas 
nämnden att inkomma med en utredning och ny begäran om 
tilläggsanslag hos kommunstyrelsen, samt att från och med 2019 
arbetas eventuellt ökade budgetramar in i den ordinarie 
budgetprocessen som påbörjas i början av 2018. 
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Ks § 163, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nämndens för bildning, fritid och kultur begäran om tilläggsanslag 

på 1 000 000 kronor för ökade omkostnader vid fordons- och 
transportprogrammet beviljas med 300 000 kronor. Finansiering ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 
- Nämnden för bildning, fritid och kultur uppmanas inför 2018 att 

inkomma med en utredning och ny begäran om tilläggsanslag hos 
kommunstyrelsen 

 
- Från och med 2019 arbetas eventuellt ökade budgetramar in i den 

ordinarie budgetprocessen som påbörjas i början av 2018. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Nämndens begäran om tilläggsanslag, utöver vad som beviljats av 

kommunstyrelsen, avslås. 
 
_____ 
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Ks § 164 
 
Kommunstyrelsens beslut § 141/2017, Messlingen 3:134, Kappruet - 
Antagande av detaljplan 
Dnr MB 2010-000044  
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 141/2017 bland annat att anta 
detaljplan för Messlingen 3:134, Kappruet. Detta beslut är felaktigt. 
Ärendet är av sådan natur att det ska avgöras av kommunfullmäktige. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Första beslutspunkt i kommunstyrelsens beslut § 141/2017, om att 

anta detaljplan upphävs. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Detaljplan för Messlingen 3:134, Kappruet antas. 
 
_____ 
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Kf § 165 
 
Övrigt ärende, information kommande sammanträden 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om aktuella frågor inför 
kommande sammanträden. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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