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närin  
Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
217 Undersökning om ekonomiska spridningseffekter av turismen i Vemdals- och 

Funäsfjällen 

218 Försäljning av bostadslägenheter, Härjegårdar 

219 Medborgarförslag om att testa 6-timmars arbetsdag 

220 Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 

221 Medborgarförslag om kvällsbelysning i hundrastgården i Sveg 

222 Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård 

223 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

224 Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag 

225 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 

226 Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

227 Redovisning av ej färdigberedda motioner 

228 Redovisning av verkställighet bifallna motioner 

229 Delårsrapporter 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

230 Finansiering, delägaravgift Destination Vemdalen 2017--2018 

231 Medlemskap i Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk förening 

232 Allmän ekonomisk information 

233 Näringslivspolitisk strategi, upphävande 

234 Översyn av lekparker i Härjedalen 

235 Överlämnande av industrispår till Inlandsbanan AB 

236 Nationell plan för transportsystemet 2018—2029 

237 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, Gävleborgs län 

238 Likvidering av NBE Sweden AB 
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239 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden) 

240 Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 

241 Anmälan JO, riktlinjer för kontakt med media 

242 Riktlinjer för representation 

243 Ersättning och avgifter vid borgerlig vigsel 

244 Hantering och förvaring av Kommunförbundet Jämtlands läns arkiv 

245 Ändring och fastställande av taxa enligt miljöbalken 

246 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom socialtjänsten 

247 Matabonnemang socialnämndens verksamheter 

248 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

249 Beslut om digital distribution av möteshandlingar vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

250 Folkbibliotekets placering i Sveg 

251 Val av ersättare i Klu, efter Leif Nilsson (M) 

252 Val av ersättare i Klu, efter Thomas Wiklund (M) 

253 Delegationsbeslut 

254 Meddelanden 

255 Övrig fråga, bisysslor 

256 Övrig fråga, organisationsöversyn 

257 Övrig fråga, IT-säkerhet 

258 Kommunledningsutskottets sammanträde 2017-12-13 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10:00—12:00, brandstationen, Sveg 
13:00—16:40 

  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) §§ 217—251 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Lars-Olof Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism § 217 
 Sven Winemark, Region Jämtland Härjedalen § 217 
 Susanne Du Rietz, Destination Funäsfjällen § 217 
 Helena Åkerlind, näringslivskontoret § 217 
 Stig Holm, vd Härjegårdar fastighets AB § 218 
 Hans Heuser, vd Härjegårdar fastighets AB § 218 
 Billy Anklew, styrelseordförande Härjegårdar fastighets AB § 218 
 Catharina Ek, medborgarförslagsställare §§ 219—220 
 Caj Ek, medborgarförslagsställare §§ 219—220 
 Helli Hultgren, medborgarförslagsställare §§ 219—221 
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 232—235 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 217—258  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
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 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-11-08 
Ansl uppsättning 2017-11-17 Ansl nedtagande 2017-12-11 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Ks § 217 
 
Undersökning om ekonomiska spridningseffekter av turismen i 
Vemdals- och Funäsfjällen 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Mats Forslund, Jämtland/Härjedalen Turism, informerar om 
undersökning av ekonomiska spridningseffekter av turismen i 
Vemdals- och Funäsfjällen. 
 
Undersökningen visar att ungefär två tredjedelar av 
omsättningen av företagen på dessa orter är direkt beroende av 
turismen. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 11:00—11:10 
 
_____
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Ks § 218 
 
Försäljning av bostadslägenheter, Härjegårdar 
Dnr Ks 2017/450 
 
ÄRENDE 
 
Det av kommunen helägda fastighetsbolaget Härjegårdar 
fastighets AB (HFAB) står de närmast kommande åren inför 
stora utmaningar. Ett antal större projekt i form av ny- och 
ombyggnationer ska genomföras. Det rör sig bland annat om nya 
LSS-boenden, ombyggnationer av skolor och hälsocentraler, 
nyproduktion av lägenheter, etcetera. 
 
HFAB har till verktyg för att överkomma dessa utmaningar tagit 
fram en handlingsplan för eget bostadsbestånd. Som en del i 
handlingsplanen ingår att sälja delar av det egna 
bostadsbeståndet. 
 
HFAB önskar kommunfullmäktiges godkännande att sälja delar 
av lägenhetsbeståndet och föreslår genom VD Stig Holm 
kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att 
Härjegårdar fastighets AB får, under förutsättning att de villkor 
som Stig Holm anger i skrivelse daterad 2017-08-29 är uppfyllda, 
tillstånd och godkännande att sälja bostadsbestånden i 
Ytterhogdal, Lillhärdal, Vemdalen, Ljusnedal och Bruksvallarna. 
Försäljningarna förutsätts ske på i övrigt affärsmässiga och 
marknadsmässiga villkor.  
 
HFAB föreslår också att styrelsen i Härjegårdar fastighets AB ska 
efter genomförda försäljningar redovisa och redogöra för 
uppgörelserna hos kommunstyrelsen. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch 12:00—13:00 
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Ks § 218 fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Göran Pålsson, yrkar 
att ärendet återremitteras för att ta fram en 
bostadsförsörjningsplan med mer bredd. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes återremissyrkande och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att ta fram en 

bostadsförsörjningsplan med mer bredd. 
 
____
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Ks § 219 
 
Medborgarförslag om att testa 6-timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/29 
 
ÄRENDE 
 
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår att 6 timmars 
arbetsdag testas i äldreomsorgen. 
 
Ärendets beredning 
 
Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att sex timmars 
arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och 
sömnighet. Inget visar dock att det påverkar sjukskrivningstalen 
på lång sikt, även om man tror att det borde ge en effekt. 
 
Flera kommuner provar sex timmars arbetsdag i projektform. För 
att se om sex timmars arbetsdag har effekt på sjukfrånvaron 
skulle projekten behöva pågå under minst ett år. Flera kommuner 
kommer att utvärdera projekten med sex-timmars arbetsdag och 
HR-avdelningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås då 
det är klokt att avvakta utvärderingarna av dessa projekt. 
 
Förslagsställarna närvarar och yttrar sig över ärendet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD), biträdd av Bo Danielsson (V) yrkar 
bifall till medborgarförslaget. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag. 
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Ks § 219, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsutskottets förslag mot 
Fjällgärdes yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
RESERVATION 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
Bo Danielsson (V) 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-08 10 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 220 
 
Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/340 
 
ÄRENDE 
 
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår 6 timmars arbetsdag i 
äldreomsorgen. 
 
Ärendets beredning 
 
Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att sex timmars 
arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och 
sömnighet. Inget visar dock att det påverkar sjukskrivningstalen 
på lång sikt, även om man tror att det borde ge en effekt. 
 
Flera kommuner provar sex timmars arbetsdag i projektform. För 
att se om sex timmars arbetsdag har effekt på sjukfrånvaron 
skulle projekten behöva pågå under minst ett år. Flera kommuner 
kommer att utvärdera projekten med sex-timmars arbetsdag och 
HR-avdelningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås då 
det är klokt att avvakta utvärderingarna av dessa projekt. 
 
Förslagsställarna närvarar och yttrar sig över ärendet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Bo Danielsson (V), biträdd av Ingegärd Fjällgärde (SD), yrkar 
bifall till medborgarförslaget. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag. 
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Ks § 220, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsutskottets förslag mot 
Danielssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
RESERVATION 
 
Bo Danielsson (V) 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-08 12 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 221 
 
Medborgarförslag om kvällsbelysning i hundrastgården i Sveg 
Dnr Ks 2017/84 
 
ÄRENDE 
 
Helli Hultgren, Sveg, med flera (62 namnunderskrifter), föreslår 
att det installeras belysning i hundrastgården i Sveg. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen § 97/2017 för att 
se över alternativa lösningar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har hittat en tillfällig lösning för 
belysning av hundrastgården. Den är inte permanent då 
trafikverket äger belysningen, men kommunen äger 
abonnemanget för elen. Detta kan förändras i tiden. 
 
Förvaltningen uppskattar kostnaden för installation, inklusive 
gräv- och elarbeten, av två stycken stolpar med armatur, att 
monteras utanför hundrastgårdens stängsel, till 44 400 kronor 
exklusive moms. Driftskostnad cirka 2 000 kronor per år. 
 
Förslagsställaren närvarar och yttrar sig över ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
bifalls. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget bifalls. 
 
_____  
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Ks § 222 
 
Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård 
och omsorg 
Dnr Ks 2017/267 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att lönerna för de anställda "på 
golvet" inom vård och omsorg ska förbättras. En ökning med 20 
procent föreslås. 
 
Ärendets beredning 
 
Lön för anställda inom socialnämndens område bestäms främst 
genom centrala kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor. De centrala kollektivavtalen tecknas av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 
arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och 
regioner. Lönen är en viktig del i att kunna locka fler att söka sig 
till yrken inom vård och omsorg men också i att som anställd ha 
en bra levnadssituation. En jämförelse, gjord 2016 av SKL, visar 
att medianlönerna för sjuksköterskor och undersköterskor i 
Härjedalens kommun är högre än medianlönerna för samma 
yrkesgrupper i övriga kommuner i norra Sverige. 
 
Även om lönen har stor betydelse, så är också kontinuerligt 
kvalitetsarbete ute i verksamheterna, med fokus på kompetens-
utveckling och arbetsmiljö en viktig del i att dels kunna locka fler 
att söka sig till yrken inom vård och omsorg, dels en möjlighet för 
de som redan är anställda att kunna utvecklas i arbetet och vara 
delaktiga i verksamhetens utveckling. Ett exempel på sådant 
kvalitetsarbete är kommunstyrelsens beslut 2017-05-17 § 88, att 
avsätta fyra miljoner kronor till en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan och arbetsmiljöplan. 
 
HR-avdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås då 
Härjedalens kommun ligger på en bra nivå lönemässigt och 
förvaltningen anser att behovet av kompetensutveckling och 
arbetsmiljöarbete behöver prioriteras. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås.  
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Ks § 222, fortsättning 
 
YRKANDE  
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår bifall 
till medborgarförslaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsutskottets förslag mot 
Fjällgärdes yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsutskottets förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
RESERVATION 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  
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Ks § 223 
 
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) föreslår att rapporten 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 224 
 
Redovisning av verkställighet bifallna medborgarförslag 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år inför fullmäktige redovisa verkställigheten av de 
medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) föreslår att rapporten 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-08 17 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 225 
 
Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för 
beslut 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år till 
fullmäktige redovisa dels verkställighet av de medborgarförslag 
som har överlämnats till nämnder för beslut, dels vilka av de 
överlämnade förslagen som ännu inte är färdigberedda. 
 
Föreligger rapport över medborgarförslag som har överlämnats 
till nämnd för beslut. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) föreslår att rapporten 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 226 
 
Motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
Dnr Ks 2017/101 
 
ÄRENDE 
 
Olle Larsson (HP) och Per-Anders Tapper (HP) föreslår i motion 
att antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas från dagens 
39 stycken till det för kommunen minsta tillåtna antalet. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt Kommunallagen (5 kap 1 §) ska antalet ledamöter 
bestämmas till ett udda tal, och i kommuner med mellan 8 000 – 
16 000 röstberättigade invånare uppgå till minst 31 stycken. Det 
är alltså möjligt för Härjedalens kommun att inför nästa 
mandatperiod minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 
31 stycken. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Motionen bifalls. 
 
YRKANDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) yrkar att ärendet återremitteras för en 
ekonomisk konsekvensutredning. 
 
Mats Ericsson (C), biträdd av Anita Thuresson (M), yrkar bifall till 
kommunledningsutskottets förslag. 
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Ks § 226, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Fjällgärdes återremissyrkande och finner att 
det avslås. 
 
Ordförande prövar därefter kommunledningsutskottets förslag 
och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls. 
 
RESERVATION 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  
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Ks § 227 
 
Redovisning av ej färdigberedda motioner 
Dnr  
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) föreslår att rapporten 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 228 
 
Redovisning av verkställighet bifallna motioner 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) föreslår att rapporten 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 229 
 
Delårsrapporter 2017, Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2017/501 
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport 
avseende perioden januari—augusti 2017. Förbundet redovisar 
ett överskott för perioden på 1,4 miljoner kronor. Prognosen för 
helårsresultatet uppgår till 1,8 miljoner kronor. 
 
Revisorerna har granskat rapporten och bedömer att 
delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala 
redovisningslagen beträffande finansiella mål och 
verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner delårsrapporten för perioden januari—augusti 2017. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Delårsrapporten för perioden januari—augusti 2017 godkänns. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-08 23 
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Ks § 230 
 
Finansiering, delägaravgift Destination Vemdalen 2017—2018 
Dnr Ks 2017/510 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda 
bolaget Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB). I samband 
med detta beslutade kommuen att köpa HTAB:s aktier i 
Destination Vemdalen AB (Kf § 111/2015). 
 
Som innehavare av aktierna har kommunen tagit över bolagets 
skyldigheter gentemot destinationsbolaget och därmed också 
skyldigheten att erlägga delägaravgift. 
 
Kommunstyrelsen gav § 24/2017 ekonomichefen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att avyttra kommunens aktier i 
företaget. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Delägaravgiften till Destination Vemdalen AB, på 113 073 

kronor, för perioden 1 september 2017—31 augusti 2018 
finansieras med de medel som erhölls i samband med 
försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Delägaravgiften till Destination Vemdalen AB, på 113 073 

kronor, för perioden 1 september 2017—31 augusti 2018 
finansieras med de medel som erhölls i samband med 
försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB. 

 
_____  
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Ks § 231 
 
Medlemskap i Jämtland Härjedalen Producentförening 
ekonomisk förening 
Dnr Ks 2017/459 
 
ÄRENDE 
 
Nybildade Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk 
förening inbjuder länets livsmedelsproducentföretag och 
kommuner att ansöka om medlemskap i föreningen till en 
kostnad av 10 000 kr/medlem. Föreningen ska främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga kyl- och 
fryshus. Tomt för etableringen köps i Ås. Vidare ska föreningen 
bygga en infrastruktur för länets livsmedelsproducenter samt i 
övrigt aktivt bidra i utvecklingsarbeten som bibehåller och ökar 
produktionen av livsmedel i regionen. 
 
En ansökan om investeringsstöd har skickats till Tillväxtverket. 
Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till projektet, men 
önskar att behovet styrks genom många medlemmar. Efter 
rundringning till en del av Härjedalens livsmedelsproducenter 
upplevs inget omedelbart behov av ett kyl- och fryshus i Ås. Det 
mesta av försäljningen sker på lokal marknad samt till södra 
Sverige. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
inte i nuläget går in som medlem i Jämtland Härjedalen 
Producentförening ekonomisk förening. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Härjedalens kommun går inte i nuläget in som medlem 

Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk förening. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun går inte i nuläget in som medlem 

Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk förening. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 232 
 
Allmän ekonomisk information 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander informerar om 
- ekonomiskt utfallet i socialnämnden, till och med oktober 

2017. 
- ekonomiskt utfall i kommunens verksamheter i helhet, till och 

med oktober 2017. 
- Befolkningsstatistik till och med september 2017. 
 
_____  
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Ks § 233 
 
Näringslivspolitisk strategi, upphävande 
Dnr Ks 2017/526 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2011-05-04 § 70 näringslivspolitisk 
strategi för Härjedalens kommun. 
 
Revisorerna har i en granskning av näringslivsavdelningen 
konstaterat att en översyn behöver göras av styrdokumenten för 
näringslivsavdelningen. De övergripande mål som tas upp i den 
näringslivspolitiska strategin återfinns i stor utsträckning i de 
övergripande strategiska målen som årligen läggs fast i 
budgetdokumentet. Utifrån dessa arbetar näringslivsavdelningen 
fram en verksamhetsplan som redovisas i 
kommunledningsutskottet. Dessutom finns Härjedalskontraktet 
som på övergripande nivå ska styra arbetet med 
näringslivsfrågor.  
 
Mot bakgrund av detta bedöms den näringslivspolitiska strategin 
inte fylla någon funktion. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Näringslivspolitisk strategi från 2011 upphävs. 
 
- Mål för det näringslivspolitiska arbetet läggs fast i 

budgetdokument, verksamhetsplan för näringslivsavdelningen 
och Härjedalskontraktet. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Näringslivspolitisk strategi från 2011 upphävs. 
 
- Mål för det näringslivspolitiska arbetet läggs fast i 

budgetdokument, verksamhetsplan för näringslivsavdelningen 
och Härjedalskontraktet. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 234 
 
Översyn av lekparker i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/529 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med beredning av ett 
antal medborgarförslag, §§ 13—16/2017, att göra en översyn av 
kommunens lekparker. 
 
I dagsläget ansvarar kommunen för totalt cirka 40 lekparker, 
varav 14 vid skola/förskola. Utrustningen i parkerna varierar, och 
underhållet är inte alltid det bästa. Härjegårdar fastighets AB har 
underhållsansvaret för kommunala anläggningar och mark, det 
faktiska arbetet är utlagt på entreprenad. Oavsett entreprenör är 
det anläggnings- eller markägaren, det vill säga kommunen, som 
har det formella ansvaret för underhållet. 
 
En kostnadsberäkning, baserad på tio lekplatser i Sveg, har 
gjorts. Den utvisar en medeldriftskostnad på 15 209 kronor per 
lekplats och år. Förutsatt att denna medelkostnad gäller samtliga 
lekplatser i kommunen skulle den årliga driftkostnaden för 
kommunens lekplatser vara cirka 600 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick vid 
kommunledningsutskottets sammanträde 2017-10-18 § 111 i 
uppdrag att fortsatt utreda lekplatserna och, efter samordning 
med Härjegårdar, presentera ett förslag till kommunstyrelsen vid 
sammanträdet 2017-11-08. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att det förutom 
lekplatserna vid skolor/förskolor skulle finnas max en 
lekplats/aktivitetspark i vardera Sveg (SJ-parken), Hede (Broder 
Tors väg), Ytterhogdal (Trumstedtsparken), Funäsdalen 
(Risnäset) och Lillhärdal (Rössgårdsvägen). Dessa skulle 
utrustas så att de blir attraktiva och säkra att besöka. 
 
För att genomföra detta skulle kommunen kunna nyttja 
utrustning, i befintliga lekparker, som inte är utsliten eller farlig 
och flytta den till de lekparker som blir kvar. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 234, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist yrkar att ärendet återremitteras för 
att samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Härjegårdar 
fastighets AB ska ta fram en sammanställning, inklusive karta, av 
kommunens respektive Härjegårdars lekparker/-platser i Sveg, 
Hede, Funäsdalen, Lillhärdal, Ytterhogdal och Vemdalen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt återremissyrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att samhällsbyggnadsförvaltningen i 

samverkan med Härjegårdar fastighets AB ska ta fram en 
sammanställning, inklusive karta, av kommunens respektive 
Härjegårdars lekparker/-platser i Sveg, Hede, Funäsdalen, 
Lillhärdal, Ytterhogdal och Vemdalen. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 235 
 
Överlämnande av industrispår till Inlandsbanan AB 
Dnr Ks 2017/530 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun ansvarar idag för driften av två 
järnvägsspår för industri, det så kallade ”Cuvispåret” respektive 
det så kallade ”sågspåret”. På sågspåret går i dagsläget ingen 
trafik, men kortare delar av Cuvispåret används av Inlandsbanan 
AB. För närvarande är det inte aktuellt att riva spåren, men att 
överlämna driften av dem till Inlandsbanan AB skulle innebära en 
besparing för Härjedalens kommun. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Inlandsbanan AB 
övertar industrispåren ”Cuvispåret” och ”sågspåret” i Sveg, vilka i 
dag förvaltas av Härjedalens kommun. Spåren överlämnas i 
befintligt skick. Vid behov av spåren från kommunens sida ska 
ett nytt beslut tas gällande eventuella reparationer för att 
industrispåren ska kunna användas på nytt igen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- lnlandsbanan AB övertar Industrispår CUVl-spåret och 

Sågspåret i Sveg som idag förvaltas av Härjedalens kommun. 
Spåren överlämnas i befintligt skick.  

 
- Vid behov av spåren från kommunens sida ska ett nytt beslut 

tas gällande eventuella reparationer för att Industrispåren skall 
kunna användas igen.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 235, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsutskottets förslag med den språkliga ändringen 
att kommunen överlåter spåren till Inlandsbanan AB, istället för 
att Inlandsbanan övertar spåren. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt ändringsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun överlåter till Inlandsbanan AB 

industrispår CUVl-spåret och Sågspåret i Sveg, som idag 
förvaltas av Härjedalens kommun. Spåren överlämnas i 
befintligt skick.  

 
- Vid behov av spåren från kommunens sida ska ett nytt beslut 

tas gällande eventuella reparationer för att Industrispåren skall 
kunna användas igen. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 236 
 
Nationell plan för transportsystemet 2018—2029 
Dnr Ks 2017/453 
 
ÄRENDE 
 
Trafikverket har tillsänt kommunen, som remissinstans, den 
nationella planen för transportsystemet för perioden 2018—2029. 
 
Svar på remiss ska lämnas till trafikverket senast 2017-11-30. 
 
Förslag till remissvar föreligger. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar föreliggande förslag till yttrande och 
ser positivt på detsamma. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande yrkar att kommunalråden och oppositionsrådet får i 
uppdrag att slutgiltigt utforma, underteckna och därefter skicka 
remissvaret till Trafikverket. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunalråden och oppositionsrådet får i uppdrag att 

slutgiltigt utforma, underteckna och därefter skicka remissvaret 
till Trafikverket. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 237 
 
Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029, 
Gävleborgs län 
Dnr Ks 2017/575 
 
ÄRENDE 
 
Region Gävleborg har tillsänt kommunen, i egenskap av till 
regionen angränsande kommun, länsplan för regional 
infrastruktur 2018—2029 för Gävleborgs län. 
 
Svar på remiss ska lämnas till Region Gävleborg senast 
2017-11-17. 
 
Förslag till remissvar föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
antar förslaget till remissvar som kommunens svar och skickar 
det till Region Gävleborg. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till remissvar antas som kommunens svar och 

skickas till Region Gävleborg. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 238 
 
Likvidering av NBE Sweden AB 
Dnr Ks 2017/568 
 
ÄRENDE 
 
NBE Sweden AB bildades i Sveg i juli 2006 med syfte att 
utveckla ett bioenergikombinat i Härjedalen. Under åren 2007—
2012 genomfördes förstudier och därefter uppfördes en 
pilotanläggning för hydrolys av cellulosa. Under åren 2009—
2010 genomfördes cirka 200 försök med tallflis och 
industrihampa som råvara. Ett växthus med tomatodling 
uppfördes också i anslutning till anläggningen. 
 
Sommaren 2012 erhölls ett komplett miljötillstånd för ett etanol-
biogas-kombinat i Sveg. De ekonomiska förutsättningarna för att 
använda etanol som drivmedel har sedan dess försämrats vilket 
inneburit att kombinatet aldrig har kunnat förverkligas. Bolaget 
har följande ägare: 
 
National Bio Energy Co. Ltd 60 % 
National Modern Energy Holdings Ltd 16,4 % 
Dragon Power Group Co. Ltd 3,6 % 
Härjedalens kommun  10 % 
Härjeåns kraft AB 10 % 
 
För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. De kinesiska 
huvudägarna har erbjudit kommunen att köpa deras aktier, om 
så inte sker har de nuvarande majoritetsägarna för avsikt att 
likvidera bolaget. Tillgångarna i bolaget består av likvida medel 
och kortfristiga fordringar. Det egna kapitalet uppgick till 181 000 
kronor per 2017-09-30. Det finns inga immateriella värden i form 
av know-how, patent etcetera. Inte heller de ackumulerade 
förlusterna på 28 000 000 kronor har i praktiken något värde då 
en förändring av huvudägarskapet gör att dessa förluster spärras 
med särskilda villkor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att Härjedalens kommun inte har för avsikt att utöka sitt ägande i 
bolaget, utan istället förespråka att bolaget likvideras och 
tillgångarna fördelas i förhållande till nuvarande ägarandel. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 238, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun har inte för avsikt att utöka sitt ägande i 

bolaget, utan förespråkar att bolaget likvideras och 
tillgångarna fördelas i förhållande till nuvarande ägarandel. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 239 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden) 
Dnr Ks 2017/525 
 
ÄRENDE 
 
Kommunerna i länet har inom ramen för dåvarande 
Regionförbundets verksamhet diskuterat behov av samverkan 
mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar genom 
att effektivisera verksamheterna med hjälp av moderna 
verksamhets- och administrativa system, öka tillgången på 
kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands 
Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
också deltagit i diskussionerna.  
 
Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under 
en tid diskuterat behovet av samverkan utifrån samma syfte. 
Diskussionerna har lett till en förstudie, och med den som 
underlag har kommunerna och regionen ingått en 
avsiktsförklaring om att delta i ett projekt för att ta fram underlag 
för olika samarbetsområden. Diskussionerna har också lett till att 
en gemensam nämnd för IT-drift och stöd sedan den 1 december 
2016 har inrättats i samverkan mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun. 
 
Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, 
Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund 
och Region Jämtland Härjedalen vill utöka samverkan i en 
gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en 
gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner har tagits fram och kommer 
att ersätta Åre kommuns och regionens gemensamma nämnd. 
 
Regionens samverkansråd behandlade förslag till 
samarbetsavtal, reglemente och budget vid sitt sammanträde 21 
augusti och vid samverkansrådets möte den 25 september 2017 
beslutade rådet att rekommendera kommunerna, 
gymnasieförbundet och räddningstjänstförbundet att ingå i den 
gemensamma nämnden. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 239, fortsättning 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
ansluter sig från och med 1 januari 2018 till den gemensamma 
nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun. Vidare föreslår förvaltningen att 
upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 
gemensamma nämnden antas, samt att kommunens bidrag till 
den gemensamma nämndens kostnader fastställs i budget 
2018—2019. Avslutningsvis föreslås att en ledamot och en 
ersättare väljs till den gemensamma nämnden för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för 
perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2018. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig från och med 1 januari 2018 

till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner som finns mellan 
Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun. 

 
- Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden antas. 
 
- Härjedalens kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 

kostnader fastställs i budget 2018—2019. 
 
- En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner för perioden 1 januari 2018 till och 
med 31 december 2018.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 239, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Maj-Lis Larsson (S) yrkar att Härjedalens kommun inte ansluter 
sig till den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner som finns mellan 
Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun. 
 
Anna-Lena Andersson (S) yrkar bifall till Larssons yrkande med 
tillägget att kommunen är öppen för framtida samverkan inom 
området, under förutsättning att fullständiga underlag finns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Larssons yrkande och finner att det 
bifalls. Ordförande prövar därefter Anderssons tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig inte till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun, men är öppen för framtida 
samverkan inom området, under förutsättning att fullständiga 
underlag finns. 

 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14:40—14:55 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 240 
 
Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 
Dnr Ks 2017/115 
 
ÄRENDE 
 
Både Bergs och Härjedalens kommuner är befolkningsmässigt 
små kommuner, men med förhållandevis stora verksamheter 
inom VA, renhållning och miljö- och byggverksamheten. Både 
den nuvarande och de kommande ekonomiska förutsättningarna 
för kommunerna ställer krav på effektiviseringar. Kommande 
stora investeringsbehov inom de taxefinansierade 
verksamheterna kommer också att ställa krav på en effektiv 
verksamhet. Kompetensförsörjningen är och kommer också att 
vara en utmaning för kommunerna, i dessa verksamheter som i 
all verksamhet. Även om verksamheterna i förhållande till 
befolkningsunderlaget är stora, är de ändå små och ger små 
möjligheter till specialisering inom områdena. 
 
Under vintern 2017 beslutade kommunstyrelsen i Härjedalen att 
låta genomföra en förstudie där förutsättningarna för bildandet av 
ett med Bergs kommun gemensamt VA och renhållningsbolag 
och en gemensam miljö- och byggnämnd inklusive förvaltning 
utreds. Kommunstyrelserna i Härjedalen och Berg ansåg att det 
fanns fördelar med att bedriva två samverkansprojekt parallellt. 
Diskussionerna om var verksamheterna ska ha sitt huvudsäte 
och vem som är vinnare på olika förändringar kan då hanteras 
parallellt. VA och renhållningen har ett nära samarbete med 
miljö- och byggförvaltningarna och ser en fördel om det framtida 
gemensamma bolaget har en förvaltning att jobba med. 
 
En styrgrupp, bestående av kommunstyrelsernas ordförande och 
vice ordförande samt oppositionsråd och kommuncheferna i de 
båda kommunerna, bildades. Gruppen har haft månatliga möten 
under våren. Projektledare för VA/renhållning har varit Pär 
Olofsson, avdelningschef VA i Härjedalen och projektledare för 
miljö och bygg har varit Cilla Gauffin, bygg och miljöchef i Berg.  
 
Förstudierna har nu genomförts och visar att fördelarna 
överväger nackdelarna och att konsekvenserna för servicenivå 
och rättssäkerhet blir positiva. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår kommunstyrelsen besluta att rapporterna tas emot och 
att förvaltningen får i uppdrag att MBL-förhandla organisationen 
innan beslut i kommunfullmäktige.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 240, fortsättning 
 
BELSUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporterna tas emot. 
 
- Förvaltningen får i uppdrag att MBL-förhandla organisationen 

innan beslut i kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 241 
 
Anmälan JO, riktlinjer för kontakt med media 
Dnr 2017/471 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har JO-anmälts på grund av information 
som lämnats till kommunens chefer angående anställdas 
kontakter med media. På grund av en olycklig formulering kunde 
informationen tolkas så, att anställda förbjöds från kontakter med 
media under arbetstid, vilket inte är förenligt med den så kallade 
meddelarfriheten enligt yttrandefrihetsgrundlagen och 
offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Den felaktiga formuleringen har sedan dess tagits tillbaka och 
kommunens chefer har sedan dess muntligen fått korrekt 
information om vad som gäller. 
 
Kommunledningsutskottet gav 2017-10-18 § 117 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera det förslag 
till yttrande över anmälan som då fanns samt att presentera ett 
nytt förslag till yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde 
2017-11-08. Nytt förslag till yttrande finns nu och 
kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att översända yttrandet till JO. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Yttrandet översänds till JO. 
 
RESERVATION 
 
Gunilla Zetteström-Bäcke (S) 
Anna-Lena Andersson (S) 
Göran Påhlson (S) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 242 
 
Riktlinjer för representation 
Dnr Ks 2017/348 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-14 § 194 om uppdatering 
av kommunens riktlinjer avseende representation. 
 
Representation är en viktig del av kommunens relationer med 
samarbetspartners och andra kommuner, men även en del av 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-13 § 206 att då 
föreliggande förslag till riktlinjer för representation skulle 
revideras och förtydligas. Nytt förslag till riktlinjer för 
representation föreligger. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Nya riktlinjer för representation antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Nya riktlinjer för representation antas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 243 
 
Ersättning och avgifter vid borgerlig vigsel 
Dnr 2017/537 
 
ÄRENDE 
 
Borgerliga vigselförrättare förordnas av länsstyrelsen. I 
Härjedalens kommun finns för närvarande sju vigselförrättare. 
Arvodet, som betalas av länsstyrelsen, är 110 kronor per vigsel 
och 30 kronor för efterföljande vigslar samma dag. Ingen 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller resor utgår för 
uppdraget. 
 
Enligt lagens mening är uppdraget inte ett kommunalt 
förtroendeuppdrag och omfattas därför inte av kommunens 
bestämmelser om arvoden till förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 25/2014 att följande avgifts- och 
ersättningsbestämmelser gäller för borgerliga vigslar från och 
med 2014:  
 
- Vigsel i Medborgarhuset, Sveg eller på något av lokalkontoren 
sker utan avgift. Vid förrättning på annan plats tas en avgift om 
500 kronor ut av brudparet.  
 
- Vigselförrättare har rätt till grundarvode och reseersättning 
enligt kommunens bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 
 
Vid kommunkansliet har man noterat att en del vigslar sker 
utanför kommunens gränser och kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att kommunens avgifts- och ersättnings-
bestämmelser gällande borgerliga vigslar förtydligas med 
tillägget; Ersättning till borgerliga vigselförrättare i Härjedalens 
kommun betalas ut av kommunen när vigsel skett inom 
Härjedalens kommungräns.  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-08 43 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 243, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunens avgifts- och ersättningsbestämmelser gällande 

borgerliga vigslar förtydligas med tillägget; Ersättning till 
borgerliga vigselförrättare i Härjedalens kommun betalas ut av 
kommunen när vigsel skett inom Härjedalens kommungräns. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 244 
 
Hantering och förvaring av Kommunförbundet Jämtlands läns 
arkiv 
Dnr Ks 2016/554 
 
ÄRENDE 
 
Kommunförbundet Jämtlands län, som bildades 1948, 
avvecklades 2010 i och med att Regionförbundet Jämtlands län 
bildades. Alla handlingar från förbundet samlades i ett fysiskt 
arkiv som förvaltades av Regionförbundet Jämtlands län. 
Regionförbundet avvecklades 2014 i och med att Region 
Jämtland Härjedalen bildades. 
 
Regionförbundets arkiv är avslutat och övertogs 2015 av Region 
Jämtland Härjedalen. De finns inget avtal eller beslut om vem 
som ska hantera Kommunförbundets arkiv i framtiden, och det är 
därför oklart vem som ska ansvara för arkivet. Eftersom arkivet 
innehåller handlingar som rör kommunala angelägenheter är det 
rimligt att arkivet i framtiden hanteras inom den kommunala 
verksamheten. Arkivet består dels av protokoll, räkenskaper och 
diverse andra handlingar. Arkivet är gallrat och rensat och 
omfattar idag ca 50 hyllmeter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att Härjedalens kommun godkänner förslag till samarbetsavtal 
om bevarande av Kommunförbundet Jämtlands läns arkiv; att 
Härjedalens kommun betalar 7 245 kr för Östersunds kommuns 
kostnader för mottagande och förteckning och övrig 
arkivläggning; att kostnaden finansieras inom kommunkansliets 
budgetanslag. 
 
Förslaget innebär att ansvaret att förvalta arkivet faller på 
Östersunds kommun. Kostnaden har beräknats utifrån 
invånarantal.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 244, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun godkänner förslag till samarbetsavtal om 

bevarande av Kommunförbundet Jämtlands läns arkiv. 
 
- Härjedalens kommun betalar 7 245 kr för Östersunds 

kommuns kostnader för mottagande och förteckning och övrig 
arkivläggning. 

 
- Kostnaden finansieras inom kommunkansliets budgetanslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 245 
 
Ändring och fastställande av taxa enligt miljöbalken 
Dnr 2017/570 
 
ÄRENDE 
 
Under 2017 har ändringar gjorts i miljöprövningsförordningen 
(SFS 2013:251), och därmed behöver taxan inom miljöbalkens 
område anpassas till den nya förordningen. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har tagit fram ett 
underlag för ändringar i taxan med hänsyn till ändringarna i 
miljöprövningsförordningen. Det är främst ord, begrepp, och 
paragrafhänvisningar som ändrats, samt att vissa hänvisningar 
helt tagits bort. För ett antal punkter har texten ändrats så att 
betydelsen eller intervallen ändrats mer än marginellt. 
 
I de fall förändringar gjorts på A- och B-nivå har SKL föreslagit 
avgiftsklasser som motsvarar tiden enligt förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn (SFS 1998:940) även när 
kommunen tagit över tillsynen. I dessa fall har SKL inte gjort 
någon ytterligare bedömning av avgiftsklassen. Vid förändring på 
C- och U-nivå har SKL gjort en egen bedömning och justerat 
avgiftsklasserna. För verksamheter med årlig avgift kommer 
detta ha liten betydelse då avgiftsklassen kommer att vara 
densamma för de flesta. 
 
Avgiften för anmälan av djur enligt de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna har ändrats, från två timmar för 
anmälan av höns, och fyra timmar för anmälan av nöt, häst, med 
mera, till timavgift. Detta då det kan skilja mycket i 
handläggningstid beroende på plats och antalet djur. 
 
I taxan har även inventering av avlopp lagts till. Fram tills nu har 
det varit timavgift för tillsynen, detta har nu fastställts till fyra 
timmar. 
 
Miljö- och Byggnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta Sveriges kommuners och landstings, 
samt förvaltningens förslag till ändring och fastställande av taxa 
för 2018 inom miljöbalkens område.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 245, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Miljö- och Byggnämndens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Sveriges kommuners och landstings, samt förvaltningens 

förslag till ändring och fastställande av taxa för 2018 inom 
miljöbalkens område antas. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 246 
 
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom socialtjänsten 
Dnr Ks 2017/569 
 
ÄRENDE 
 
Riktlinjer för avgiftshandläggning är ett komplement till gällande 
lagstiftning och beskriver på vilka grunder förvaltningen tar ut 
egenavgifter av enskilda. Riktlinjerna ska vara ett verktyg för att 
säkra en enhetlig och likvärdig handläggning samt för att trygga 
rättssäkerheten. 
 
Socialnämnden beslutade § 165/2017 att revidera 
socialförvaltningens förslag till nya riktlinjer och att därefter 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta det 
reviderade förslaget till riktlinjer för avgiftshandläggning. 
 
Reviderat förslag till Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i 
Härjedalens kommun föreligger. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialnämndens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslag till Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om 

äldre och personer med funktionsnedsättning i Härjedalens 
kommun antas. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 247 
 
Matabonnemang socialnämndens verksamheter 
Dnr Ks 2017/574 
 
ÄRENDE 
 
För närvarande hanteras matleverans till de boende vid särskilda 
boenden på olika sätt. Vid demensboenden och på Svegsmon 
betalar den enskilde en fast månadsavgift för maten och då 
inkluderas samtliga måltider under dygnet. Vid övriga särskilda 
boenden som hittills har bedrivits mer som serviceboenden 
biståndsbedöms och beviljas måltider var för sig. 
 
I samband med omstrukturering och omställning av 
boendeformer har beslutats att servicehusen Hedegården, 
Fjällsol och Svedjegården bedrivs som särskilda boenden, vilket 
bör innefatta hantering av måltider. 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att matabonnemang ska införas på 
samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialnämndens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Matabonnemang ska införas på samtliga särskilda boenden 

inom äldreomsorgen. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 248 
 
Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Dnr Sn 2017/111 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (Sol), respektive Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartalsvis 
till fullmäktige lämna statistikrapporter 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 
har 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 två 2017. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 249 
 
Beslut om digital distribution av möteshandlingar vid 
kommunfullmäktiges sammanträden 
Dnr Ks 2017/572 
 
ÄRENDE 
 
Efter en motion av Benny Tronsson (M) beslutade 
kommunfullmäktige § 99/2011, att effektivisering av mötesformer 
och utskick av handlingar till kommunens olika sammanträden 
skulle utredas. Fullmäktige beslutade därefter, § 57/2015, att 
kommunen skulle inskaffa läsplattor med syftet att stegvis införa 
digitala utskick av möteshandlingar. 
 
Fullmäktiges beslut nämner inte uttryckligen kommunfullmäktige, 
men beslutet har tolkats som att de digitala utskicken av 
möteshandlingar på sikt även skulle komma att gälla 
kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
möteshandlingar vid kommunfullmäktiges sammanträden ska 
distribueras till ledamöter och ersättare digitalt. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- Möteshandlingar vid kommunfullmäktiges sammanträden ska 

distribueras till ledamöter och ersättare digitalt. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 250 
 
Folkbibliotekets placering i Sveg 
Dnr Ks 2017/527 
 
ÄRENDE 
 
Före detta Folkets Hus köptes av Härjegårdar hösten 2016. 
Sedan dess har ett arbete pågått med att renovera fastigheten. 
Utvändigt har fasaden målats och delvis bytts ut. För utnyttjandet 
av lokaler i huset har olika diskussioner förts. Destination Sveg är 
intresserade av att ha kontor och turistmottagarservice i lokalen. 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade vid sitt 
sammanträde 2017-10-30 § 63 att folkbiblioteket i Sveg ska flytta 
från Medborgarhuset till före detta Folkets Hus. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
flytt av folkbiblioteket i Sveg från Medborgarhuset till före detta 
Folkets Hus. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Anna-Lena Andersson 
(S), yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag, med 
tillägget att alternativa lösningar ska ses över, bland annat 
placering på ett eventuellt gymnasieskolans campus. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 250, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först kommunledningsförvaltningens förslag 
och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för en flytt av folkbiblioteket i Sveg från 
Medborgarhuset till före detta Folkets Hus. 
Kommunledningsförvaltningen ska även se över alternativa 
lösningar, bland annat placering på ett eventuellt 
gymnasieskolans campus. 

 
RESERVATION 
 
Anders Häggkvist (C) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 251 
 
Val av ersättare i Klu, efter Leif Nilsson (M) 
Dnr Ks 2017/548 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ersättare i 
kommunledningsutskottet efter Leif Nilsson (M), som på egen 
begäran har entledigats från sitt uppdrag från och med 
2017-10-02. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att Anita Thuresson (M) väljs till 
ersättare i kommunledningsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anita Thuresson (M) väljs till ersättare i 

kommunledningsutskottet. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-08 55 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 252 
 
Val av ersättare i Klu, efter Thomas Wiklund (M) 
Dnr Ks 2017/549 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ersättare till 
kommunledningsutskottet efter Thomas Wiklund (M), som valdes 
till ordinarie ledamot i utskottet vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-06-28. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att Hans-Olof Törnberg (M) väljs till 
ersättare i kommunledningsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Hans-Olof Törnberg (M) väljs till ersättare i 

kommunledningsutskottet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 253 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden 
2017-08-01 – 2017-10-03. 
 
Delegerad 
beslutsfattare Beslut
  
Kenneth Bergman Personalärenden 
Linda Bergström 
Mats Bredesen 
Fredrik Busk 
Klaus Dudenhoefer 
Lina Eklund 
Eva Eriksson 
Ingela Jonsson 
Eva Larsson 
Maj-Lis Larsson 
Pär Olofsson 
Britt Paju 
Ola Regnander 
Ronny Sandnes-Fundin 
Pär Thornberg 
Eva Tollin 
Mathias Wiberg 
 
Johan Fransson  Upplåtelse av 

 servitut, markupplåtelse, 
 försäljning av mark 

 
Ann-Caterine Persson Sophantering 
   
Panos Alepliotis Bostadsanpassnings- 
Ann-Kristin  /återställningsbidrag 
Olofsson 
  
Panos Alepliotis Upprustningsbidrag 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 254 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Sammanställning över protokoll HR-avdelningen 
2017-04-1—2017-08-25 
 

2. Skrivelse om trapphiss, Berit Lindberg 
 

3. Intresseförfrågan, Avfall Sveriges styrelse och revision 
 

4. Livsmedelskontroll - Norra skolan 
 

5. Livsmedelskontroll - Norrskenet 
 

6. Livsmedelskontroll - Södra skolan 
 

7. Fastställande av kommuntal för 2018 om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning 
 

8. Bostäder på statens mark - en möjlighet SOU 2017:71 
 

9. Rekommendation om att resultat från 
hälsoundersökningar av placerade barn och unga 
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt 
 

10. Tertialuppföljning  2017-08-31, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 
 

11. Protokoll, Inlandskommunerna ekonomisk förening 2017-
07-03 
 

12. Protokoll, Inlandskommunerna ekonomisk förening 2017-
08-18 
 

13. Protokoll, Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, 2017-08-31 
 

14. Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandling, 2017-
09-04 
 

15. Protokoll, Samråd RKM, 2017-09-21 
 

16. Protokollsutdrag, Ägardirektiv Jämtlands 
räddningstjänstförbund 2018, 2017-09-21 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 254, fortsättning 
 

17. Protokoll, Regionens samverkansråd 2017-09-25 
 

18. Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet 2017-09-25 
 

19. Protokoll  Regionala utvecklingsnämnen  2017-10-10 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 255 
 
Övrig fråga, bisysslor 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om hur 
kommunstyrelsens beslut § 180/2016 om riktlinjer för bisyssla 
har kommunicerats ut. 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander svarar på frågan. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 256 
 
Övrig fråga, organisationsöversyn 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om hur arbetet 
med organisationsöversynen, enligt beslut i kommunstyrelsen 
§ 95/2016, fortgår. 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander besvarar frågan. 
 
Zetterström-Bäcke påpekar att det verkar som om det mellan 
fackliga organisationer och tjänstemän inom kommunen finns en 
oenighet gällande processen. 
 
Kommunchefen svarar att det finns olika åsikter om hur 
processen ska genomföras, och att hon kommer att informera de 
som berörs av organisationsförändringen, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 95/2016. 
 
Zetterström-Bäcke påpekar att kommunstyrelsen har 
personalansvar och därför bör träffa de fackliga organisationer 
som berörs av organisationsförändringen för att processen ska 
kunna komma vidare. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) meddelar efter ajournering att 
frågan kommer beredas inför sammanträde 2017-12-13. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 16:20—16:25 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 257 
 
Övrig fråga, IT-säkerhet 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om kommunens 
IT-säkerhet. 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander besvarar frågan. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 258 
 
Kommunledningsutskottets sammanträde 2017-12-13 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen diskuterar kommunledningsutskottets 
sammanträde 2017-12-13. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunledningsutskottets sammanträde 2017-12-13 utgår och 
ersätts med ett sammanträde i kommunstyrelsen samma dag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsutskottets sammanträde 2017-12-13 utgår 

och ersätts med ett sammanträde i kommunstyrelsen samma 
dag. 

 
_____ 
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