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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 

   
166 Fiske och kalkning, information 

167 Polisens medborgarlöften, information 

168 Byte av fastigheter Björnen 8 och Kvarnen 6 Linsell Skoter & Motor 

169 Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

170 Yttrande för prioritering av bygdemedel 

171 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för bildning, fritid och kultur 

172 Medborgarförslag om elevboende i Sveg 

173 Medborgarförslag om demenscentrum i Härjedalen 

174 Motion om att endast de som har lämnat in medborgarförslag ska få närvara vid 
fullmäktiges sammanträden 

175 Fyllnadsval, ledamot i kommunledningsutskottet 

176 Fyllnadsval, vice ordförande i kommunledningsutskottet 

177 Kommunens firmatecknare, revidering 

178 Länstransportplan 2018–2029 för Jämtlands län, remiss 

179 Riktlinjer för sociala medier 

180 Delegationsbeslut 

181 Meddelanden 

182 Övrigt ärende, information fiberutbyggnad 

183 Övrigt ärende, information kommunalekonomisk utjämning 

184 Övrigt ärende, fråga om tjänstetillsättning 

 _____ 
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Plats och tid Trosavik, Hedeviken, kl. 09:00–11:00 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Hans-Olof Törnberg (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars Bygdén (L), tjänstgörande ersättare 
 Pelle Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Janne Gabrielsson, handläggare § 166 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare §§ 167—170 
 Johan Höglund, sekreterare 
   
  
  
Utses att justera Maj-Lis Larsson  
  
Underskrifter  
Sekreterare 

.....................................................     Paragrafer 166–184  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

..................................................... 
 Maj-Lis Larsson 
  

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-06-28 
Ansl uppsättning  Ansl nedtagande  
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Ks § 166 
 
Fiske och kalkning, information 
 
ÄRENDE 
 
Handläggare Janne Gabrielsson informerar om aktuella frågor och 
arbete angående fiske och kalkning inom kommunen, samt redovisar 
statistik gällande fiskekortsförsäljning och besökare. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för kaffe 09:45–09:55 
 
_____ 
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Ks § 167 
 
Polisens medborgarlöften, information 
Dnr 106-373-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Polisen och kommunen har tillsammans inför 2017 lovat kommunens 
medborgare att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Härjedalens kommun, 
samt att arbeta för att minska narkotikaanvändandet bland ungdomar i 
Härjedalens kommun. 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar en information om hur polisen 
under året praktiskt har arbetat med dessa löften. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Ks § 168 
 
Byte av fastigheter Björnen 8 och Kvarnen 6 Linsell Skoter & Motor 
Dnr 252-370-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommuns renhållningsavdelning vill komma åt fastigheten 
Kvarnen 6 för att göra en rismottagning som är öppen dygnet om, alla 
dagar i veckan. Tillsyn av mottagningen skulle komma att ske de 
dagar då personal finns på plats vid återvinningscentralen Myrstacken. 
 
Kvarnen 6 ägs idag av Linsell Skoter & Motor AB, som använder 
fastigheten för uppställning av redskap till maskiner för bland annat 
snöröjning. Linsell Skoter & Motor önskar annan mark för att fortsätta 
bedriva den verksamhet de idag bedriver på Kvarnen 6. Det finns en 
lämplig plats och det är mellan kommunens förråd och järnvägsspåret, 
fastigheten Björnen 8. Iordningställs marken, skulle fastigheten bli 
likvärdig till yta och bärighet som den fastighet Linsell Skoter & Motor 
idag använder för uppställning. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna 
fastighetsbyte med Linsell Skoter & Motor, enligt bytesavtal. Kostnader 
som uppstår i samband med bytet föreslås finansieras av 
renhållningsavdelningen. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Fastighetsbyte med Linsell Skoter & Motor godkänns enligt 

bytesavtal. 
 
- Kostnader i samband med bytet finansieras av 

renhållningsavdelningen. 
 
_____ 
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Ks § 169 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 003-343-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Revisionen har granskat nästan alla samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter och kommer med samma rekommendation. "Uppdatera 
reglementet och delegationsordningen för kommunstyrelsen". I 
dagsläget framgår inte tydligt av kommunstyrelsens reglemente vilka 
verksamheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ändrar 
kommunstyrelsens reglemente så att följande stycke läggs till efter 
nuvarande text under rubriken "Kommunstyrelsens förvaltningar": 
 
"Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, 
vägar och övriga offentliga platser, vatten- och avloppsverksamhet, 
MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), kommunens 
exploateringsverksamhet, service (kost, städ, transport), 
fritidsverksamheten, växeln, renhållningsverksamhet, kommunens 
flygplats, kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt 
hantering av ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottet föreslår 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- Kommunstyrelsens reglemente ändras så att följande stycke läggs 

till efter nuvarande text under rubriken "Kommunstyrelsens 
förvaltningar": 

 
 "Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, 

vägar och övriga offentliga platser, vatten- och avloppsverksamhet, 
MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), kommunens 
exploateringsverksamhet, service (kost, städ, transport), 
fritidsverksamheten, växeln, renhållningsverksamhet, kommunens 
flygplats, kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt 
hantering av ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 
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Ks § 169, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- Kommunstyrelsens reglemente ändras så att följande stycke läggs 

till efter nuvarande text under rubriken "Kommunstyrelsens 
förvaltningar": 

 
"Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, 
vägar och övriga offentliga platser, vatten- och avloppsverksamhet, 
MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), kommunens 
exploateringsverksamhet, service (kost, städ, transport), 
fritidsverksamheten, växeln, renhållningsverksamhet, kommunens 
flygplats, kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt 
hantering av ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 

 
_____ 
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Ks § 170 
 
Yttrande för prioritering av bygdemedel 
Dnr 030-314-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag från 
bygdemedlen för kommunens prioritering och yttrande. Sista dag för 
yttrande är 2017-07-30. 
 
Bygdemedel beslutas och fördelas av länsstyrelsen. Ingående balans 
är reviderad med borträkning av kostnader för minusränta (har 
belastats enbart Allmänna fonden) samt att underskott från tidigare 
beslut borträknats. 
 
Sammanställning av ansökningar redovisas i separat dokument. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tar 
ställning och prioriterar ansökningarna enligt uppställning.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att fjällhälsans ansökan à 
260 000 prioriteras i yttrande till länsstyrelsen och att övriga 
ansökningar lämnas obehandlade tills nästa ansökningsomgång. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Fjällhälsans ansökan à 260 000 kronor prioriteras i yttrande till 

länsstyrelsen. 
 
- Övriga ansökningar lämnas obehandlade tills nästa sökomgång. 
 
_____ 
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Ks § 171 
 
Begäran om tilläggsanslag från nämnden för bildning, fritid och kultur 
Dnr 852-657-16 Ks, 852-374-16 Nbfk 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur begär hos kommunstyrelsen ett 
tilläggsanslag om 75 000 kr, i syfte att kunna bevilja Härjedalens 
Kulturcentrum ett stimulansbidrag med detta belopp. 
 
Totalt har Härjedalens Kulturcentrum sökt 230 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsår 2017. 
 
Beviljas tilläggsanslag på 75 000 kronor, skulle bidraget från 
Härjedalens kommun, tillsammans med kulturenhetens redan 
beviljade bidrag på 25 000 kronor, uppgå till totalt 100 000 kronor. 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur ansvarar, enligt reglementet, för 
att stimulera verksamma föreningar och organisationer i kommunen 
inom nämndens verksamhetsområde samt att handlägga ansökningar 
från föreningar inom nämndens ansvarsområde.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ärendet återförs till 
nämnden för bildning, fritid och kultur för beslut. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Begäran om tilläggsanslag avslås. 
 
- Nämnden för bildning fritid och kultur ansvarar för fortsatt 

handläggning av Härjedalens Kulturcentrums ansökan om bidrag. 
 
_____ 
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Ks § 172 
 
Medborgarförslag om elevboende i Sveg 
Dnr 009-605-16 Ks, 009-348-16 Nbfk 
 
ÄRENDE 
 
Kajza Leek, Hede, föreslår att elevboendet i Sveg marknadsförs bättre 
och att det görs en undersökning om intresset för ytterligare 
elevboenden. 
 
Ärendets beredning 
 
Ingen särskild undersökning om intresset för elevboende planeras. 
Däremot får alla elever som sökt Härjedalens gymnasium ett 
personligt brev med uppmaning att anmäla önskemål om elevboende 
till Härjegårdar Fastighets AB. Även elever som kontaktar 
gymnasieskolan om boende hänvisas till Härjegårdar. Eleverna får 
uppge vilken linje de ska gå för att Härjedalens gymnasium ska kunna 
samordna elever vid inriktningarna längd och alpint. Något specifikt 
elevboende för övriga elever finns inte tillgängligt inför höstterminen 
2017. Däremot är Härjegårdar behjälpliga med att hitta boende till alla 
som har behov. 
 
Antalet sökande vid Härjedalens gymnasium har ökat inför läsåret 
2017/18 och behovet av elevbostäder är därmed större. Nämnden för 
bildning, fritid och kultur och rektor för gymnasieskolan för kontinuerligt 
samtal med Härjegårdar Fastighets AB om framtida behov av 
elevbostäder. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Ks § 173 
 
Medborgarförslag om demenscentrum i Härjedalen 
Dnr 739-100-17 Ks, 739-144-17 Sn  
 
ÄRENDE 
 
Marie Backman, Hede, föreslår att det görs ett demenscentrum i 
kommunen med olika avdelningar och avlastningsplatser. 
 
Ärendets beredning 
 
I första hand kräver ett demenscentrum en tillförlitlig 
kompetensförsörjning för att säkerställa brukarnas trygghet och 
säkerhet. Socialförvaltningen har stora svårigheter att rekrytera 
kvalificerad personal till vård och omsorg och situationen närmar sig 
krisläge. 
 
I andra hand finns geografiska utmaningar som innebär svårigheter att 
skapa ett demenscentrum tillräckligt stort för att kunna få 
samordningsvinster och kostnadseffektivitet. Wemerskolan i Hede, 
som föreslås för ombyggnation, kan förväntas innebära höga 
driftkostnader utan motsvarande höga kvalitet på vård och omsorg. 
 
Härjedalens kommun beslutade i april innevarande år att inrätta ett 
demensteam i kommunen. Socialförvaltningen bedömer att det ligger i 
medborgarnas intresse att demensteamet får möjlighet att utvecklas 
innan kommunen åtar sig fler projekt såsom inrättande av ett 
demenscentrum. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Ks § 174 
 
Motion om att endast de som har lämnat in medborgarförslag ska få 
närvara vid fullmäktiges sammanträden 
Dnr 009-207-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ingegärd Fjällgärde, Sverigedemokraterna, föreslår i motion att endast 
de som inlämnat ett skriftligt medborgarförslag ska få närvara vid 
kommunfullmäktiges möten. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt Kommunallagen (5 kap. 38 §) är kommunfullmäktiges 
sammanträden offentliga. Det är alltså inte möjligt att begränsa vilka 
som får närvara vid fullmäktiges möten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
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Ks § 175 
 
Fyllnadsval, ledamot i kommunledningsutskottet 
Dnr 101-383-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ledamot i kommunledningsutskottet 
efter Victor Ericsson (M). 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Thomas Wiklund (M), väljs 
till ledamot i kommunledningsutskottet. 
 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund (M), väljs till ledamot i kommunledningsutskottet. 
 
_____ 
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Ks § 176 
 
Fyllnadsval, vice ordförande i kommunledningsutskottet 
Dnr 101-383-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny vice ordförande i 
kommunledningsutskottet efter Victor Ericsson (M). 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Thomas Wiklund (M), väljs 
till vice ordförande i kommunledningsutskottet. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund (M), väljs till vice ordförande i 

kommunledningsutskottet. 
 
_____ 
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Ks § 177 
 
Kommunens firmatecknare, revidering 
Dnr 002-376-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Victor Ericsson har avsagt sig samtliga kommunala 
förtroendeuppdrag, däribland uppdraget som kommunstyrelsens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige har valt Thomas Wiklund till ny vice 
ordförande i kommunstyrelsen. Med anledning av detta måste också 
beslut om kommunens firmatecknare revideras. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att: 
 
- Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter 

och andra liknande handlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Thomas Wiklund med 
kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander eller 
ekonomichef Ola Regnander. 

 
- Kontrasignation kan dessutom ske av följande tjänstemän i angivna 

ärenden: 
 Borgen på bostadslån enligt  Mark- och exploateringsingenjör 
 bostadslåneförfattning och Johan Fransson 
 motsvarande bestämmelser 
 
 Fastighetsförvärv och fastighets- Mark- och exploateringsingenjör 
 försäljningar   Johan Fransson 
 
- Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin 

Eriksson bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande 
domstol/myndighet ansöka om betalningsföreläggande samt fullfölja 
och bevaka kommunens talan. 
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Ks § 177, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter 

och andra liknande handlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Thomas Wiklund med 
kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander eller 
ekonomichef Ola Regnander. 

 
- Kontrasignation kan dessutom ske av följande tjänstemän i angivna 

ärenden: 
 Borgen på bostadslån enligt  Mark- och exploateringsingenjör 
 bostadslåneförfattning och Johan Fransson 
 motsvarande bestämmelser 
 
 Fastighetsförvärv och fastighets- Mark- och exploateringsingenjör 
 försäljningar   Johan Fransson 
 
- Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin 

Eriksson bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande 
domstol/myndighet ansöka om betalningsföreläggande samt fullfölja 
och bevaka kommunens talan. 

 
_____ 
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Ks § 178 
 
Länstransportplan 2018–2029 för Jämtlands län, remiss 
Dnr 510-377-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Regionen ansvarar, i egenskap av regionalt utvecklingsansvarig 
myndighet i länet, för att ta fram förslag till länstransportplan. 
Länstransportplanen revideras vart fjärde år, vilket innebär att 
planerna går i varandra. Nu gällande plan avser perioden 2014-2025. 
 
Region Jämtland/Härjedalen har tillsänt kommunen en remissversion 
av länstransportplanen för 2018–2029, för yttrande. Regionens remiss 
ska besvaras senast den första september 2017. Regionen skickar 
sedan planen till regeringen, som har att besluta om den. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsutskottet uppdras att gemensamt besvara 

remissen. 
 
_____ 
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Ks § 179 
 
Riktlinjer för sociala medier 
Dnr 003-29-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-03 (Kf § 225) att Härjedalens 
kommun ska finnas på Facebook. Med anledning av detta bör 
riktlinjerna för Härjedalens kommun på sociala medier ses över. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2017-06-12 att 
upphäva Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens 
kommun. Nytt förslag till riktlinjer för sociala medier i Härjedalens 
Kommun finns tillgängligt. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
nya riktlinjer för sociala medier i Härjedalens Kommun. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Riktlinjer för sociala medier i Härjedalens Kommun fastställs. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Riktlinjer för sociala medier i Härjedalens kommun fastställs. 
 
_____ 
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Ks § 180 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden från och 
med mars 2017 till och med juni 2017. 
 
Delegerad beslutsfattare Beslut  
Britt Paju  Personalärenden 
Eva Larsson   
Eva Tollin 
Fredrik Busk 
Ingela Jonsson 
Kenneth Bergman 
Klaus Dudenhöfer 
Lina Eklund 
Linda Bergström 
Maj-Lis Larsson 
Mathias Wiberg 
Mats Bredesen 
Mats Sjöstedt 
Nils Axberg 
Ola Regnander 
Panos Alepliotis 
Pär Olofsson 
Pär Thornberg 
 
Johan Fransson Förvärva eller överlåta fastighet 
  eller del av fastighet  
  Arrendering av mark 
  Upplåtelse, ändring och 
  upphävande av servitut 
  Grannyttrande 
 
Ann-Kristin Olofsson Beviljande av 

 bostadsanpassningsbidrag  
 
Christoffer Fransson Yttrande över kameraövervakning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten förklaras delgiven och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 181 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Regionfullmäktiges sammanträdestider 2018 
 

2. Regionstyrelsens sammanträdestider 2018 
 

3. Protokoll, Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, 2017-03-16 
 

4. Protokoll, Regionens samverkansråd, 2017-03-20 
 

5. Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet, 2017-03-20 
 

6. Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet, 2017-04-10 
 

7. Protokoll, Samråd RKM, 2017-05-18 
 

8. Protokoll, Trafiksamråd, 2017-03-31 
 

9. Protokoll, Inlandskommunernas ekonomisk förening,  
2017-03-24   
 

10. Nyinkomna revisionsrapporter 
- granskning av årsredovisning 2016 
 

11. Nyinkomna remisser 
-  Promemoria med förslag för dammhaveri i Ångermanälven, 
 Indalsälven, Ljungan och Ljusnan  
 

12. Livsmedelskontroller, skola förskola 
 

13. Livsmedelskontroller, servicehus och gruppboende 
 

14. Tillsynsrapporter, skola förskola 
 

15. Tillsynsrapporter, servicehus och gruppboende 
 

16. Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting 
Dnr 106-359-17 Ks 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 181, fortsättning 
 

17. Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter, Sveriges Kommuner och Landsting 
Dnr 106-362-17 Ks 
 

18. Årsbokslut 2016, Gemensamma nämnden för upphandling 
Dnr 059-149-17 Ks 
 

19. Protokoll, Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, 2017-05-18 
 

20. Protokoll, Samordningsförbundet Jämtlands län, 2017-05-29 
 

21. Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet, 2017-05-22 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Meddelandena förklaras delgivna och läggs till handlingarna. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 182 
 
Övrigt ärende, information fiberutbyggnad 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om fiberutbyggnad i 
kommunen. Upphandlingsförfaranden har inletts för sex byar. På 
grund av oklarheter i upphandlingen har processen förfarandet inte 
kunnat slutföras enligt planerad tidsplan. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 183 
 
Övrigt ärende, information kommunalekonomisk utjämning 
 
Systemet för kommunalekonomisk utjämning håller på att ses över. 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om bland kommunerna i 
länet gemensamma planer på att eventuellt bjuda in den statlige 
utredaren för att ge länets kommuner tillfälle att lämna synpunkter. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 184 
 
Övrigt ärende, fråga om tjänstetillsättning 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om processen att 
rekrytera en ny socialchef. Kommunchef Gunnel Gyllander besvarar 
frågan. Under pågående process har man haft kontakt med två möjliga 
kandidater till tjänsten. Båda dessa har nu lämnat besked att de inte är 
intresserade av tjänsten. Ny annonsering sker till hösten. 
 
_____ 
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