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närin
ÄRENDEFÖRTECKNING
Paragraf

Ärenderubrik

nr

185

Samverkan Bergs kommun – VA, miljö och bygg, information

186

Lopme Laante - Sameland, information

187

Läsplattor för delgivning av handlingar inför sammanträden, information

188

Ansökan om köp av del av Ljusnedal 1:1

189

Köp av Funäsdalen 61:1

190

Delårsrapport

191

Omfördelning av ram efter lönerevision 2017

192

Brandlarm skolor och förskolor

193

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn – Antagande av detaljplan

194

Reglerområde för skotertrafik i Vemdalsområdet

195

Lillhärdals kyrkby 36:5 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap.
24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Lillhärdals vattentäkt

196

Linsell 28:2 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 §
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Linsells vattentäkt

197

Ytterberg 28:15 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 §
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Ytterberg vattentäkt

198

Vemhån 2:6 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 §
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Vemhåns vattentäkt

199

Herrö 1:14 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 §
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Herrö vattentäkt

200

Medborgarförslag om större flexibilitet gällande friskvårdspengen för anställda i
Härjedalens kommun

201

Medborgarförslag om att anställa fler sysselsättningshandledare

202

Medborgarförslag om att anställa fler inom vården

203

Sammanträdesdatum 2018

Justerandes sign
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HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13

2

204

Ansökan från Hela Sverige ska leva Jämtlands län, om medel för deltagande vid
landsbygdsriksdagen 2018

205

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

206

Riktlinjer för representation

207

Ägardirektiv 2018 till Jämtlands Räddningstjänstförbund

208

Svar på remiss, Betänkandet ”Nästa steg – förslag för en stärkt minoritetspolitik”

209

Delegationsbeslut

210

Meddelanden

211

Övrig fråga, rekrytering förvaltningschef miljö- och bygg

212

Översyn av valdistrikt

213

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden

214

Revisionsrapport, Granskning av fastighetsförvaltningen - Organisation och rutiner

215

Granskningsrapport för år 2016 över Härjegårdar Fastighets AB

216

Revisionsrapport - Granskning av näringslivsavdelningen
_____
Följande ärenden utgår från dagordningen:
- Ägardirektiv till Härjegårdar fastighets AB – begäran om tillstånd att sälja
lägenhetsbestånd.

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Plats och tid

Medborgarhuset, Sveg, kl. 10.00—16.45

Beslutande

Anders Häggkvist (C), ordförande §§ 185—193, 195—216
Thomas Wiklund (M), vice ordförande
Mats Ericsson (C)
Hans-Olof Törnberg (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) §§ 185—213
Anna-Lena Andersson (S)
Maj-Lis Larsson (S)
Gottfrid Jonsson (S)
Leif Nilsson (M), tjänstgörande ersättare
Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare
Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare §§ 185—214, 216
Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare § 194, 214—216
Pelle Johansson (S), tjänstgörande ersättare §§ 215

Ej beslutande

Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare §§ 185—212
Pelle Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 185—214, 216
Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 185—193, 195—
213

Övriga deltagare

Gunnel Gyllander, kommunchef §§ 185—202, 205—216
Ola Regnander, ekonomichef §§ 185—202, 204—216
Pär Olofsson, avdelningschef Gatu/Va §185
Cilla Gauffin, Miljö- och byggchef Bergs kommun § 185
Kjerstin Valkeapää, projektledare Lopme Laante § 186
Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare § 186
Tommy Bäckelin, ingenjör § 192
Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör §§ 188—189
Nils Olof Friberg (HP), §§ 185—187
Kicki Hallgren, t f miljö- och byggchef § 185
Lars-Gunnar Nordlander (S), valnämndens ordförande § 212

Utses att justera

Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 185--213, Anna-Lena Andersson §§
214—216

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Justerandes sign

..................................................... Paragrafer 185—216
Johan Höglund
..................................................... .....................................................
Anders Häggkvist §§ 185—193, 195—216
Thomas Wiklund § 194
..................................................... .....................................................
Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 185—213
Anna-Lena Andersson §§
214—216
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BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2017-09-12

Ansl uppsättning
Förvaringsplats
Underskrift

Justerandes sign

Ansl nedtagande
Kansliet, Sveg
.....................................................
Johan Höglund
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Ks § 185
Samverkan Bergs kommun – VA, miljö och bygg, information
ÄRENDE
Avdelningschef gatu- och VA, Pär Olofsson samt miljö- och byggchef
Bergs kommun, Cilla Gauffin informerar om samverkan inom VA samt
miljö- och bygg, mellan de båda kommunerna.
Enligt gällande tidsplanering ska förstudie vara slutförd 2017-10-31,
genomförandefas påbörjas 2018-01-01 och ny organisation vara
implementerad 2019-01-01.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen förklaras delgiven.
AJOURNERING
Sammanträdet ajourneras 10.45—10.50
_____

Justerandes sign
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Ks § 186
Lopme Laante - Sameland, information
ÄRENDE
Projektledare Kjerstin Valkeapää informerar om Lopme Laante, vilket
är ett projekt med syfte att ökan kunskapen om samisk verksamhet
och samisk kultur. Syftet ska nås genom att på två av kommunens
större skidorter tillskapa temaparker som visar ”en resa från förr till
nu”.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen förklaras delgiven.
_____

Justerandes sign
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Ks § 187
Läsplattor för delgivning av handlingar
inför sammanträden, information
ÄRENDE
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om arbetet med att införa
läsplattor för att delge handlingar inför kommunfullmäktiges
sammanträden. Kommunfullmäktiges ledamöter har per brev
informerats om den planerade förändringen.
Inför kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-02 och
fortsättningsvis kommer handlingar att delges digitalt, med hjälp av
läsplattor som delas ut till kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen förklaras delgiven.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 188
Ansökan om köp av del av Ljusnedal 1:1
Dnr 252-427-17 Ks
ÄRENDE
För att kunna utveckla Bruksvallarna med mera permanentboende i
olika former behöver kommunen komma åt mark från Statens
Fastighetsverk (SFV). För att få förvärva den mark som är aktuell i
detta fall måste en ansökan om köp lämnas in till SFV. Beslut om köp
fattas sedan av regeringen.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det vore bra att lämna in
en ansökan om köp snarast möjligt, eftersom processen från ansökan
till genomfört köp kan ta några år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger
samma förvaltning i uppdrag att inleda processen med friköp av mark i
Bruksvallarna från Statens Fastighetsverk på Ljusnedal 1: 1 enligt
område BT3 i den fördjupade översiktsplanen som tas fram för
området.
Kommunledningsutskottet uppdrog 2017-08-16 § 101 till
samhällsbyggnadsförvaltningen att inför dagens sammanträde i
kommunstyrelsen ta fram ett kartunderlag som utvisar vilka områden
kommunen önskar köpa av staten. Underlaget ska utvisa tidigare
föreslagna områden i Bruksvallarna, men också intressanta områden i
Ljusnedal.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att hos SFV ansöka om
att av staten få köpa delar av fastigheten Ljusnedal 1:1, i enlighet
med vad som utvisas av samhällsbyggnadsförvaltningens
kartunderlag.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att hos SFV ansöka om
att av staten få köpa delar av fastigheten Ljusnedal 1:1, i enlighet
med vad som utvisas av samhällsbyggnadsförvaltningens
kartunderlag.
_____
Justerandes sign
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Ks § 189
Köp av Funäsdalen 61:1
Dnr 252-446-17 Ks
ÄRENDE
Funäsdalen 61:1 är belägen i direkt anslutning till Funäsdalens skola.
Den har tidigare ägts av två bröder, av vilka en har bott på fastigheten.
Efter hans bortgång ägs nu fastigheten av den andre brodern ensam,
som avser sälja fastigheten.
Fastighetens strategiska läge vid Funäsdalens skola gör den mycket
intressant för kommunen att förvärva.
Efter olika undersökningar av prisbilden i Funäsdalen i allmänhet och
denna del av byn i synnerhet, har priset enligt köpekontraktet funnits
rimligt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
godkänner köp av Funäsdalen 61:1, enligt köpeavtal. Finansiering ur
eget kapital. Förvaltningen föreslår vidare att fullmäktiges beslut
förklaras omedelbart justerat.
Kommunledningsförvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen
beslutar att underteckna köpeavtalet, samt utbetala handpenning
enligt köpeavtalet.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Köp av Funäsdalen 61:1 godkänns, enligt köpeavtal. Finansiering
ur eget kapital.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Justerandes sign
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Ks § 190
Delårsrapport
042-467-17 Ks
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa delårsrapport, enligt
lagen om kommunal bokföring. Rapporten ska innehålla delårsbokslut
med resultaträkning och finansieringsanalys, balansräkning samt
verksamhetsrapport, för januari till och med juli 2017.
Delårsrapport per den 31 juli 2017 föreligger. Ekonomichef Ola
Regnander informerar om delårsrapporten.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapporten överlämnas till fullmäktige för godkännande
AJOURNERING
Sammanträdet ajourneras för lunch 12.00—13.00
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 191
Omfördelning av ram efter lönerevision 2017
Dnr 041-247-16 Ks
ÄRENDE
Kommunens gemensamma anslag för lönerevision är budgeterat
centralt under kommunledningsförvaltningen på verksamhet 02102.
Efter att löneförhandlingarna har genomförts, fördelas anslaget ut
genom en ramökning i förhållande till utfallet i lönerevisionen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den gemensamma
budgetramen för 2017 års lönerevision uppgående till 11 290 000 kr
fördelas mellan förvaltningarna på följande sätt:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nämnden för bildning fritid och kultur
Socialnämnden
Summa

792 030 kr
980 923 kr
2 943 531 kr
6 573 516 kr
11 290 000 kr

Ramökningen påverkar även 2018 års budget med samma belopp.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Den gemensamma budgetramen för 2017 års lönerevision fördelas
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 192
Brandlarm skolor och förskolor
Dnr 291-379-17 Ks
ÄRENDE
Idag finns så kallade "kombilarm" i cirka 12 av kommunens fastigheter.
Kombilarm innebär att både brand- och inbrottslarm är kopplade på
samma enheter. Båda larmen i dessa kombilarm är vidarekopplade till
SOS Alarm. Räddningstjänstförbundet har nu meddelat att denna typ
av larm inte längre är godkända.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att man i fastigheter som för
närvarande är utrustade med kombilarm istället installerar separata
larm för brand respektive inbrott. Vad gäller brandlarm föreslås att
korridorer samt vissa känsligare lokaler såsom kemi- och slöjdsalar
ska utrustas med rökdetektion. Både brand- och inbrottslarmen
föreslås fortsatt vara vidarekopplade till SOS Alarm.
Kostnaden för förslaget beräknas till cirka 100 000-150 000 kronor per
anläggning, totalt 1,2—1,8 miljoner kronor.
Kommunledningsutskottet beslutade 2017-08-16 § 103 att uppdra till
samhällsbyggnadsförvaltningen att inför dagens sammanträde,
tillsammans med räddningstjänsten, uppdatera sedan tidigare
föreliggande förslag med en prioriteringsordning för anläggningarna,
samt att dels undersöka om det finns medel i budget 2018 som kan
användas till ändamålet, dels undersöka om det finns andra planerade
eller pågående renoverings- eller byggnadsprojekt i kommunen med
vilka man skulle kunna samordna utbytet av larmen i syfte att hålla
nere kostnaderna.
Reviderat förslag föreligger.

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 192, fortsättning
YRKANDE
Anna-Lena Andersson (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
Härjegårdar Fastighets AB att ta fram en handlingsplan för att
genomföra de nödvändiga ombyggnationer, av brand- och
inbrottslarm, som krävs för att kommunen ska ha ett erforderligt
brandskydd.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut.
- Härjegårdar Fastighets AB får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för att genomföra de nödvändiga ombyggnationer, av
brand- och inbrottslarm, som krävs för att kommunen ska ha ett
erforderligt brandskydd.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 193
Lofsdalen 26:1, Fjällvyn – Antagande av detaljplan
MB 2013-000546
ÄRENDE
Ett förslag till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden
2016-11-10—2016-12-02.
Antagandehandlingar med utlåtande samt exploateringsavtal
föreligger.
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
detaljplanen samt godkänna upprättat exploateringsavtal enligt 5 kap.
29 § plan- och bygglagen, och att för kommunens kostnader i
samband med planläggningen ta en avgift om 89 700 kronor.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Detaljplanen antas.
- Upprättat exploateringsavtal godkänns enligt 5 kap. 29 § plan- och
bygglagen.
- För kommunens kostnader i samband med planläggningen tas en
avgift om 89 700 kronor.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 194
Reglerområde för skotertrafik i Vemdalsområdet
Dnr 009-74-16 Ks
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-16 § 64 att med 700 000 kronor
finansiera ett projekt tillsammans med Bergs kommun för att ta fram
ett förslag för kommunalt reglerområde för skoter. Målet är att få till ett
väl fungerande nät av leder som sköts om för vandring, cykel,
längdskidåkning och skotertrafik, till gagn för besökare, ortsbefolkning,
besöksnäring och markägare.
Härjedalens och Bergs kommuner är överens om att respektive
kommun tar fram förslag till kommunalt reglerområde men samverkar
så att det för skoteråkarna framstår som ett område.
Kommunfullmäktige behandlade 2017-04-24 frågan om att uppdra till
kommunstyrelsen att fatta beslut om kommunalt reglerområde för
skotertrafik när föreskrifter för reglerområdet finns och de flesta
markavtal finns underskrivna. Fullmäktige beslutade vid samma
sammanträde, § 77, att beslut ska fattas av kommunfullmäktige om ett
kommunalt reglerområde för skoter när föreskrifter för reglerområdet
finns och alla markavtal är underskrivna.
Arbetet med bildande av reglerområde fortsätter, och området har
efterhand utvidgats. Det bedöms som orealistiskt att alla markägare
kommer att skriva under markavtal. Vidhåller fullmäktige beslutet att
alla avtal ska vara underskrivna kommer med största sannolikhet inte
något reglerområde att bildas.
När reglerområde för skoter bildades i Funäsdalsfjällen var kriteriet att
de flesta markavtal skulle skrivas under.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut
2017-04-24 § 77 upphävs och att kommunfullmäktige beslutar om
reglerområde för skotertrafik i Vemdalsområdet när föreskrifter för
reglerområde finns och de flesta markägaravtal som berörs av
leddragning är underskrivna.
Kommunledningsutskottet föreslår 2017-08-16 § 106 att
kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 77 upphävs.

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 194, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 77 upphävs.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 77 upphävs.
- Kommunfullmäktige beslutar om reglerområde för skotertrafik i
Vemdalsområdet när föreskrifterför reglerområde finns och de flesta
markavtal som berörs av leddragning är underskrivna.
JÄV
Anders Häggkvist (C) deltar inte i ärendets handläggning.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 195
Lillhärdals kyrkby 36:5 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud
enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för
Lillhärdals vattentäkt
Dnr MILJÖ 2017-575
ÄRENDE
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas vattenskyddsområden i
flera områden inom kommunen, däribland det rubricerade. För att
undvika påverkan från enskilda avlopp, bergborrade brunnar och
annat är ett interimistiskt förbud den skyndsammaste vägen till ett
tillfälligt skydd till dess att ett permanent vattenskyddsområde är
upprättat.
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta fram
underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid tillbaka. För
att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess att ett
skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 123 att fastställa ett interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-08 § 93 att ersätta
det första beslutet med ett nytt interimistiskt förbud med ett bättre
skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 248 beslutade
kommunfullmäktige om förlängning av det interimistiska förbudet då
särskilda skäl för detta fanns.
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna kommer att
inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens handläggningstid för
vattenskyddsärenden är lång, med anledning av denna tidsåtgång
bedöms det interimistiska skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt
behöva förlängas.

Justerandes sign

Beslutsexp.
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Ks § 195, fortsättning
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga skäl, får
förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till länsstyrelsen för
prövning.
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller
omedelbart, även om de överklagas.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut
2015-06-08 § 93 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den nya
vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. Miljö- och
byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska delges ett stort
antal personer, att beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning
enligt delgivningslagen.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 93 om interimistiskt
förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för den
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01.
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om handlingens
huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från fattat beslut kungöras
samt införas i Post- och Inrikes Tidningar, Nya Länstidningen i
Östersund, Tidningen Härjedalen samt i Östersundsposten.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 196
Linsell 28:2 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7
kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Linsells
vattentäkt
Dnr MILJÖ 2017-578
ÄRENDE
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas vattenskyddsområden i
flera områden inom kommunen, däribland det rubricerade. För att
undvika påverkan från enskilda avlopp, bergborrade brunnar och
annat är ett interimistiskt förbud den skyndsammaste vägen till ett
tillfälligt skydd till dess att ett permanent vattenskyddsområde är
upprättat.
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta fram
underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid tillbaka. För
att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess att ett
skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 124 att fastställa ett interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-08 § 94 att ersätta
det första beslutet med ett nytt interimistiskt förbud med ett bättre
skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 245 beslutade
kommunfullmäktige om förlängning av det interimistiska förbudet då
särskilda skäl för detta fanns.
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna kommer att
inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens handläggningstid för
vattenskyddsärenden är lång, med anledning av denna tidsåtgång
bedöms det interimistiska skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt
behöva förlängas.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 196, fortsättning
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga skäl, får
förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till länsstyrelsen för
prövning.
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller
omedelbart, även om de överklagas.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut
2015-06-08 § 94 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den nya
vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. Miljö- och
byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska delges ett stort
antal personer, att beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning
enligt delgivningslagen.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 94 om interimistiskt
förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för den
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01.
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om handlingens
huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från fattat beslut kungöras
samt införas i Post- och Inrikes Tidningar, Nya Länstidningen i
Östersund, Tidningen Härjedalen samt i Östersundsposten.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 197
Ytterberg 28:15 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt
7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för
Ytterberg vattentäkt
Dnr MILJÖ 2017-596
ÄRENDE
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas vattenskyddsområden i
flera områden inom kommunen, däribland det rubricerade. För att
undvika påverkan från enskilda avlopp, bergborrade brunnar och
annat är ett interimistiskt förbud den skyndsammaste vägen till ett
tillfälligt skydd till dess att ett permanent vattenskyddsområde är
upprättat.
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta fram
underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid tillbaka. För
att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess att ett
skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 121 att fastställa ett interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-08 § 95 att ersätta
det första beslutet med ett nytt interimistiskt förbud med ett bättre
skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 246 beslutade
kommunfullmäktige om förlängning av det interimistiska förbudet då
särskilda skäl för detta fanns.
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna kommer att
inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens handläggningstid för
vattenskyddsärenden är lång, med anledning av denna tidsåtgång
bedöms det interimistiska skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt
behöva förlängas.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 197, fortsättning
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga skäl, får
förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till länsstyrelsen för
prövning.
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller
omedelbart, även om de överklagas.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut
2015-06-08 § 95 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den nya
vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. Miljö- och
byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska delges ett stort
antal personer, att beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning
enligt delgivningslagen.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 95 om interimistiskt
förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för den
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01.
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om handlingens
huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från fattat beslut kungöras
samt införas i Post- och Inrikes Tidningar, Nya Länstidningen i
Östersund, Tidningen Härjedalen samt i Östersundsposten.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 198
Vemhån 2:6 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7
kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Vemhåns
vattentäkt
Dnr MILJÖ 2017-580
ÄRENDE
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas vattenskyddsområden i
flera områden inom kommunen, däribland det rubricerade. För att
undvika påverkan från enskilda avlopp, bergborrade brunnar och
annat är ett interimistiskt förbud den skyndsammaste vägen till ett
tillfälligt skydd till dess att ett permanent vattenskyddsområde är
upprättat.
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta fram
underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid tillbaka. För
att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess att ett
skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 125 att fastställa ett interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-08 § 96 att ersätta
det första beslutet med ett nytt interimistiskt förbud med ett bättre
skydd för dricksvattnet. 2016-10-06 § 244 beslutade
kommunfullmäktige om förlängning av det interimistiska förbudet då
särskilda skäl för detta fanns.
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna kommer att
inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens handläggningstid för
vattenskyddsärenden är lång, med anledning av denna tidsåtgång
bedöms det interimistiska skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt
behöva förlängas.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 198, fortsättning
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga skäl, får
förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till länsstyrelsen för
prövning.
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller
omedelbart, även om de överklagas.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 201506-08 § 96 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den nya
vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. Miljö- och
byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska delges ett stort
antal personer, att beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning
enligt delgivningslagen.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 96 om interimistiskt
förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för den
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01.
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om handlingens
huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från fattat beslut kungöras
samt införas i Post- och Inrikes Tidningar, Nya Länstidningen i
Östersund, Tidningen Härjedalen samt i Östersundsposten.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 199
Herrö 1:14 med flera – Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7
kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Herrö
vattentäkt
Dnr MILJÖ 2017-577
ÄRENDE
För att säkerställa vattenkvaliteten upprättas vattenskyddsområden i
flera områden inom kommunen, däribland det rubricerade. För att
undvika påverkan från enskilda avlopp, bergborrade brunnar och
annat är ett interimistiskt förbud den skyndsammaste vägen till ett
tillfälligt skydd till dess att ett permanent vattenskyddsområde är
upprättat.
Befintlig vattentäkt kommer att behållas och arbetet med att ta fram
underlaget för dess långsiktiga skydd pågår sedan en tid tillbaka. För
att vattentäkten ska ha ett visst skydd fram till dess att ett
skyddsområde för ny vattentäkt är fastställt beslutade
kommunfullmäktige 2013-10-02 § 122 att fastställa ett interimistiskt
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken samt 2015-06-08 § 97 att ersätta
det första beslutet med ett nytt interimistiskt förbud med ett bättre
skydd för dricksvattnet. 2016-10-03 § 247 beslutade
kommunfullmäktige om förlängning av det interimistiska förbudet då
särskilda skäl för detta fanns.
Utöver utredningen för vattentäktens långsiktiga skydd återstår
prövning hos länsstyrelsen för fastställande av skyddsområde och
skyddsföreskrifter. Ansökan för vattenskyddsföreskrifterna kommer att
inlämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens handläggningstid för
vattenskyddsärenden är lång, med anledning av denna tidsåtgång
bedöms det interimistiska skyddsbeslutet för befintlig vattentäkt
behöva förlängas.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 199, fortsättning
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns synnerliga skäl, får
förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år.
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga då
ansökan för vattenskyddsföreskrifter ska skickas in till länsstyrelsen för
prövning.
Beslut om interimistiska förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller
omedelbart, även om de överklagas.
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut
2015-06-08 § 97 förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den nya
vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01. Miljö- och
byggnämnden föreslår också, eftersom beslutet ska delges ett stort
antal personer, att beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning
enligt delgivningslagen.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08 § 97 om interimistiskt
förbud för vattentäkt förlängs tills dess att skyddsföreskrifter för den
nya vattentäkten fastställs, dock längst till och med 2018-10-01.
- Beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt
delgivningslagens §§ 47 och 49. Beslutet hålls tillgängligt på
Medborgarhuset i Sveg. Meddelande om detta och om handlingens
huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från fattat beslut kungöras
samt införas i Post- och Inrikes Tidningar, Nya Länstidningen i
Östersund, Tidningen Härjedalen samt i Östersundsposten.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 200
Medborgarförslag om större flexibilitet gällande friskvårdspengen för
anställda i Härjedalens kommun
Dnr 009-179-17 Ks
ÄRENDE
Annika Svensson, Tännäs, föreslår i medborgarförslag större
flexibilitet gällande friskvårdspengen För anställda i Härjedalens
kommun.
Ärendets beredning
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-01 § 181 "Regler för
motions- och friskvårdsverksamhet" får bidrag till motions- och
friskvårdsverksamhet endast utgå till sådana aktiviteter som enligt
Skatteverket och gällande rättspraxis utgör skattefri
personalvårdsförmån. För skattefrihet krävs att verksamheten är av
enklare slag och av mindre värde samt att förmånen riktas till samtliga
anställda oavsett anställningsvillkor. Redskap och kringutrustning
bekostas inte av friskvårdsbidraget då detta inte omfattas av
skattefriheten.
Skatteverket har idag en mängd förslag på aktiviteter som kan vara
skattefria motions- och friskvårdsförmåner, förutsatt att aktiviteten är
av mindre värde.
HR-avdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås då
Skatteverkets definition ligger som underlag för kommunens
bedömning av vilka motions- och friskvårdsförmåner som
friskvårdsbidraget skall utgå till.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
- Medborgarförslaget avslås
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 201
Medborgarförslag om att anställa fler sysselsättningshandledare
Dnr 009-180-17 Ks
ÄRENDE
William Stenvall Zetterström, Funäsdalen, föreslår i medborgarförslag
att det anställs fler sysselsättningshandledare som kan aktivera de
äldre.
Ärendets beredning
Äldreomsorgen i Härjedalen har en god bemanning på sina
äldreboenden och personaltätheten är högre än genomsnittet i landet.
Socialförvaltningen har haft sysselsättningshandledare anställda på
flera äldreboenden, i så kallad storstuga eller dylikt.
Upplägget med sysselsättningshandledare är förlegat och inte i linje
med en modern äldreomsorg. Socialnämndens mål med
äldreomsorgen är att erbjuda individanpassad vård- och omsorg där
den enskilde spelar huvudrollen i utformning av sin omsorg. Upplägget
med sysselsättningshandledare kollektiviserar våra äldre och
individens möjlighet till anpassade aktiviteter minskas.
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Medborgarförslaget avslås.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 202
Medborgarförslag om att anställa fler inom vården
Dnr 009-181-17 Ks
ÄRENDE
Niclas Hamberg, Funäsdalen, föreslår att det anställs mer personal
inom vården.
Ärendets beredning
Medborgarförslaget motiveras med att när man är kort om personal
blir vårdtagarna lidande och personal får slita och stressa. Detta är en
korrekt beskrivning av en situation som kan uppstå vid
underbemanning.
Socialförvaltningen ansvarar för vård- och omsorg i Härjedalens
kommun och arbetar systematiskt med arbetsmiljö och
kvalitetssäkring. Avvikelser som uppstår i samband med arbete, så
kallade tillbud, registreras och hanteras av enhetschef tillsammans
med skyddsombud. Avvikelser som uppstår i utförande av vård- och
omsorg registreras för analys och åtgärd. Socialförvaltningen och
socialnämnden har månatliga uppföljningar av nämndens
verksamhetsområde och följer tillsammans upp arbetsmiljö,
bemanning och kvalitet.
Frågan om mer personal inom vården är sålunda en fråga som
socialnämnden arbetar med kontinuerligt i ledning och uppföljning av
verksamheten. Beslut om mer personal i vården adresseras dagligen
där den operativa verksamheten beslutar om fördelning av resurser
och omflyttning av resurser vid behov.
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Medborgarförslaget avslås.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 203
Sammanträdesdatum 2018
Dnr 006-434-17 Ks
ÄRENDE
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige och kommunens
nämnder själva om tidpunkt för sina respektive sammanträden.
Förslag till sammanträdesdagar under 2018 föreligger.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 fastställs enligt
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 fastställs enligt
förslag.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 fastställs enligt
förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 fastställs enligt
förslag.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 204
Ansökan från Hela Sverige ska leva Jämtlands län, om medel
för deltagande vid landsbygdsriksdagen 2018
Dnr 145-419-17 Ks
ÄRENDE
Hela Sverige ska leva (HSSL) i Jämtlands län söker från länets åtta
kommuner samt från Region Jämtland Härjedalen bidrag för att med
åtta personer ur HSSL Jämtlands läns styrelse representera länet vid
Landsbygdsriksdagen 2018, i Örnsköldsvik.
HSSL Jämtlands län vill lyfta de frågor som är viktiga ur ett regionalt
perspektiv samt verka för länets möjligheter, utmaningar och
samverkansmöjligheter med Sveriges organisationer.
HSSL ansökte 2015 från Härjedalens kommun om medel för
deltagande vid landsbygdsriksdagen 2016 (Dnr 149-210-15 Ks). Den
ansökan besvarades av 2015-11-03 § 237 av kommunstyrelsen med:
"ur ett länsperspektiv bör Region Jämtland Härjedalen vara den som
utser representanter och bekostar deltagandet".
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Hela Sverige ska levas ansökan om medel för deltagande vid
landsbygdsriksdagen 2018 besvaras med att ur ett länsperspektiv
bör Region Jämtland Härjedalen vara den part som utser
representanter och bekostar deltagandet.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Hela Sverige ska levas ansökan om medel för deltagande vid
landsbygdsriksdagen 2018 besvaras med att ur ett länsperspektiv
bör Region Jämtland Härjedalen vara den part som utser
representanter och bekostar deltagandet.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 205
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 003-449-17 Ks
ÄRENDE
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 125 om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån att revisorerna och
fullmäktiges presidium hade sett över hanteringen av revisorernas
granskningsrapporter.
Därefter har konstaterats att § 21 i arbetsordningen ytterligare behöver
förtydligas. I föreliggande förslag till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige i Härjedalens kommun tydliggörs hanteringen av
revisionsrapporterna i ny § 21.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
fastställer reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige fastställs.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 206
Riktlinjer för representation
Dnr 009-348-17 Ks
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-14 § 194 om uppdatering av
kommunens riktlinjer avseende representation.
Representation är en viktig del i kommunens relationer med
samarbetspartners och andra kommuner, men även i relationerna med
den egna personalen. Representation kan således vara antingen
extern eller intern. De riktlinjer som idag finns för representation i
Härjedalens kommun är sparsamt noterade i kommunens resepolicy
och alkohol- och drogpolicy. Förslag till nya riktlinjer för representation
föreligger.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till nya riktlinjer för representation antas.
YRKANDE
Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att revidera och förtydliga förslaget till riktlinjer.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att revidera och
förtydliga förslaget till riktlinjer.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 207
Ägardirektiv 2018 till Jämtlands Räddningstjänstförbund
Dnr 179-447-17 Ks
ÄRENDE
Härjedalens kommun ingår sedan 1 januari 2015 i Jämtlands
Räddningsförbund. Ägardirektiv, innehållande finansieringen av
verksamheten, ska antas årligen. Förslag till ägardirektiv för 2018 har
upprättats.
Budgetramen/ersättningen till förbundet utgår från 2017 års ersättning
från ägarkommunerna med en indexuppräkning om 2,5 % för
personalkostnader och 1,9 % för övriga kostnader.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ägardirektiv för Jämtlands
räddningstjänstförbund för 2018 fastställs.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund för 2018
fastställs.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen
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Ks § 208
Svar på remiss, Betänkandet ”Nästa steg – förslag för en stärkt
minoritetspolitik”
Dnr 009-394-17 Ks
ÄRENDE
Härjedalens kommun har som remissinstans getts möjlighet att yttra
sig över utredningen
”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60).
Förslag till remissvar föreligger.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget till remissvar antas som kommunstyrelsens svar och
översänds till kulturdepartementet.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 209
Delegationsbeslut
ÄRENDE
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden juni 2017
– augusti 2017
Delegerad beslutsfattare
Britt Paju
Eva Larsson
Pär Thornberg
Klaus Dudenhöfer
Eva Tollin
Kenneth Bergman
Pär Olofsson
Ingela Jonsson
Mats Sjöstedt
Maj-Lis Larsson

Beslut
Personalärenden

Ola Regnander

Avskrivning fordran

Johan Fransson

Upplåtelse av
servitut/markupplåtelse
Grannyttrande

BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten förklaras delgiven och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 210
Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden
1. Laglighetsprövning enligt kommunallagen, överklagat beslut, Kf
2016-06-13, § 122, Förvaltningsrätten i Härnösand
Dnr 007-275-16 Ks
2. Revisionsrapport, Granskning av näringslivsavdelningen
Dnr 007-389-17 Ks
3. Regeländring, färdtjänst, Region Jämtland Härjedalen
4. Protokoll, uppsägning av lokala avtal och regler om
önskeschema, HR-avdelningen
5. Protokoll, förhandling enligt 11 § MBL, upphävande av LOK
1993-02-19, turordningsregler, HR-avdelningen
6. Protokoll, förlängning av lokalt kollektivavtal, arbetstid för
kommunsjuksköterskor
7. Protokoll, Regionens samverkansråd, 2017-08-21
8. Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet, 2017-08-21
9. Inspektion hos Överförmyndaren i Härjedalens kommun
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Meddelandena förklaras delgivna och läggs till handlingarna
- Kommunens yttrande över länstransportplanen 2018—2029 ska
delges samtliga kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 211
Övrigt ärende, rekrytering förvaltningschef miljö- och bygg
ÄRENDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om rekryteringsläge
gällande förvaltningschefer vid miljö- och byggförvaltningen, samt en
fråga om rekryteringsläge gällande avdelningschef IFO/Bistånd.
Kommunstyrelsen diskuterar frågorna.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen
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Ks § 212
Översyn av valdistrikt
Dnr 119-232-17 Ks
ÄRENDE
Enligt 4 kap.17 § vallagen ska ett valdistrikt innehålla 1000-2000
röstande. För att valdistrikt med färre än 1000 röstande ska tillåtas
krävs särskilda skäl. För att valdistrikt med färre än 300 röstande ska
tillåtas krävs synnerliga skäl.
Länsstyrelsen har vänt sig till kommunerna i Jämtlands län med en
begäran att dessa tar aktiv ställning till sina valdistrikt och antingen
lägger ihop flera valdistrikt med färre än 1000 röstande till större
valdistrikt, eller motiverar varför sådana valdistrikt ska vara kvar.
Valnämndens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) informerar om
ärendet.
Valnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att:
- Valdistrikten Sveg Västra och Lillhärdal slås ihop och bildar
valdistriktet Östra Härjedalen 1.
- Valdistrikten Sveg Östra, Ytterhogdal och Älvros-Ängersjö slås ihop
och bildar valdistriktet Östra Härjedalen 2.
- Valdistrikten Sveg Yttre och Glöte slås ihop och bildar valdistriktet
Östra Härjedalen 3.
- Valdistrikten Hede och Vemdalen slås ihop och bildar valdistriktet
Mitt Härjedalen.
- Valdistriktet Funäsdalen byter namn till Västra Härjedalen.
- Uppdra till valnämnden att tillse att en GIS-karta över den nya
indelningen medföljer Kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 212, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Valdistrikten Sveg Västra och Lillhärdal slås ihop och bildar
valdistriktet Östra Härjedalen 1.
- Valdistrikten Sveg Östra, Ytterhogdal och Älvros-Ängersjö slås ihop
och bildar valdistriktet Östra Härjedalen 2.
- Valdistrikten Sveg Yttre och Glöte slås ihop och bildar valdistriktet
Östra Härjedalen 3.
- Valdistrikten Hede och Vemdalen slås ihop och bildar valdistriktet
Mitt Härjedalen.
- Valdistriktet Funäsdalen byter namn till Västra Härjedalen.
- Uppdra till valnämnden att tillse att en GIS-karta över den nya
indelningen medföljer Kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen.
AJOURNERING
Sammanträdet ajourneras 14.55—15.10
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 213
Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden
Dnr 041-448-17 Ks
ÄRENDE
En utvärdering som socialförvaltningen har gjort visar att nya sätt att
leda och styra nämndens verksamheter ger resultat. Den
hittillsvarande underskottstrenden inom äldreomsorgen har bromsats
och de nya arbetssätten förväntas skapa förutsättningar för en
framtida ekonomi i balans.
Trots detta bedömer socialnämnden att man sannolikt inte kommer
klara av att hålla sin budget för 2017, och begär därför av
kommunfullmäktige ett tilläggsanslag om 17,6 miljoner kronor för
verksamhetsåret 2017.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar att de återkommer
under kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-02 med sina frågor
kring ärendet.
AJOURNERING
Sammanträdet ajourneras 16.05—16.25
YRKANDE
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
att begäran om tilläggsanslag avslås, men att socialnämnden medges
budgetöverskridande, under förutsättning att man fortsätter det
strukturella förändringsarbetet. Häggkvist yrkar vidare att
kommunstyrelsen ska fortsatt följa förändringsarbetet.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen fortsätter följa socialnämndens
förändringsarbete.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Begäran om tilläggsanslag avslås, men socialnämnden medges
budgetöverskridande, under förutsättning att man fortsätter det
strukturella förändringsarbetet.
_____
Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 214
Revisionsrapport, Granskning av fastighetsförvaltningen Organisation och rutiner
Dnr 007-21-17 Ks
ÄRENDE
Revisionen har gjort en genomlysning av fastighetsförvaltningen inom
kommunen samt förvaltningen av kommunens fastigheter via
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB).
Ärendets beredning
Revisionsrapporten gör några rekommendationer vilka nedan
redovisas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till kommentarer på desamma:
- Att arbetsuppgifter och beslutsmandat, för fastighetssamordnaren
samt ansvar och arbetsuppgifter för HFAB:s fastighetschef
tydliggörs.
Detta har påbörjats och en ny arbetsgång håller på att
implementeras i organisationen.
- Att reglementet uppdaterats och delegationsordningen för
kommunstyrelsen ändras.
Detta har tagits upp i kommunstyrelsen, 2017-06-28 § 169, som
föreslår kommunfullmäktige anta föreslagna ändringar.
- Avtalet mellan kommunen och HFAB är uppdaterat.
Att följa upp avtalet särskilt punkterna om underhåll per
kvadratmeter samt overheadkostnaderna t.ex. genom
kvartalsträffarna. Ge HFAB genom politiska beslut i uppgift att
redovisa enligt kommunens
önskan.
- Att säkerställa att det finns en tydlig rutin för UH-planeringen av de
objekt som HFAB förvaltar åt kommunen.
HFAB måste redovisa planerade samt gjorda UH-arbeten vid
kvartalsmöten där kommunchef, ekonomichef samt
fastighetssamordnare ingår, minst 2 gånger per år. Årsavstämning
rapporteras till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 214, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
svar på revisionsrapporten.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen

2017-09-13
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Ks § 215
Granskningsrapport för år 2016 över Härjegårdar Fastighets AB
Dnr 007-317-17 Ks
ÄRENDE
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor har med biträde av
Deloitte AB granskat Härjegårdar fastighets AB verksamhet under
verksamhetsåret 2016. Efter genomförda granskningsinsatser
bedöms, trots vissa påpekanden, att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
- Granskningsrapporten godkänns.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Granskningsrapporten godkänns.
JÄV
Stig Holm (C) deltar inte i ärendets handläggning.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

HÄRJEDALENS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BLAD

Kommunstyrelsen
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Ks § 216
Revisionsrapport - Granskning av näringslivsavdelningen
007-389-17 Ks
ÄRENDE
Kommunens revisorer har låtit granska näringslivsavdelningen och
lämnar synpunkter och rekommendationer, vilka nedan redovisas
tillsammans med kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
över revisionsrapporten:
- Uppdatera kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning
beträffande tydliggörande om vad som gäller beträffande
näringslivsbefrämjande åtgärder.
Kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning ses över
och uppdateras kontinuerligt.
- Vi bedömer att det är viktigt att organisationen för avdelningen
fastställs och beslutas. Se upp med ”diversehandeln”.
Beslutet om tillväxt och utvecklingsavdelning kommer att verkställas
under hösten 2017. Kommunstyrelsen anser inte att den nya tillväxt
och utvecklingsavdelningen är en ”diversehandel”.
- Sanera och prioritera bland alla de dokument som finns på
kommunens hemsida, budget 2017, Vision 2020 och
näringslivspolitisk strategi. Sambandet mellan vision och
verksamhetsplan måste bli tydligt.
Kommunstyrelsen anser att Vision 2020, budget 2017 med de
övergripande målen och verksamhetens verksamhetsplan hänger
ihop. Den näringslivspolitiska strategin behöver ses över. En
översyn av de dokument som ska finnas på hemsidan pågår.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till yttrande över revisionsrapporten antas och överlämnas
till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Beslutsexp.

