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Justerandes sign Beslutsexp. 

 
Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
259 Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 

260 Remiss, förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av 
Välfärdsutredningens förslag. 

261 Dagtåg Inlandsbanan 

262 Meddelanden 

 _____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 09:05—09:50 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olof Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragraf 259  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
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 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-11-27 
Ansl uppsättning 2017-11-27 Ansl nedtagande 2017-12-19 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 09:50—10:15 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olof Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragrafer 260—262  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
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 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-11-27 
Ansl uppsättning 2017-11-30 Ansl nedtagande 2017-12-22 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Ks § 259 
 
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. 
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Ks § 259, fortsättning 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta dels att Härjedalens kommun 
bildar ett gemensamt bolag för va- och 
renhållningsverksamheten tillsammans med Bergs kommun med 
säte i Härjedalen, dels att Härjedalens kommun bildar en 
gemensam miljö- och byggnämnd och en gemensam miljö- och 
byggförvaltning med Bergs kommun med Bergs kommun som 
värdkommun. 
 
YRKANDE 
 
Stig Holm (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Gunilla Zetterström- Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras 
för att ta fram ett mer konkret underlag, inklusive men inte 
begränsat till: kostnadskalkyl med konsekvensanalys inom 
samtliga områden; tydliga målformuleringar med 
sammanslagningen; konkret organisationsstruktur av 
förvaltning/nämnd och bolaget; tydliga avtal och reglementen 
mellan kommunerna; en extern utredning som i samverkan med 
berörd personal, fackliga organisationer och verksamheter jobbar 
fram dessa konkreta underlag inför ett politiskt beslut.  
 
Thomas Wiklund (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att frågor rörande plan- och lovbeslut hanteras av respektive 
kommun.  
 
Stig Holm (C), biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar avslag till 
Wiklunds tilläggsyrkande 
 
Thomas Wiklund (M), biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (S), 
Maj-Lis Larsson (S), Göran Påhlson (S), Anna-Lena Andersson 
(S) och Leif Nilsson (S), yrkar vidare i tillägg att rekrytering av 
chefstjänster ska föregås av en extern rekrytering. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 09:20—09:40 
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Ks § 259, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 1 
 
Ordförande prövar först Zetterström-Bäckes återremissyrkande 
och finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för att avslå återremissyrkandet, nej-röst för bifall till 
återremissyrkandet.  
 
Omröstningsresultat 1 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Thomas Wiklund (M), Mats 
Ericsson (C), Anita Thuresson (M), Stig Holm (C), Lars-Olof 
Mattsson (M) 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson, 
Maj-Lis Larsson (S); Göran Påhlson (S), Leif Nilsson (S). 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med röstetalen 6 
ja-röster mot 5 nej-röster avslår återremissyrkandet. 
 
BESLUTSGÅNG 2 
 
Ordförande prövar därefter kommunledningsförvaltningens 
förslag och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar Wiklunds med flera tilläggsyrkande om att 
rekrytering av chefstjänster ska föregås av extern rekrytering och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar Wiklunds tilläggsyrkande om att föreslå 
kommunfullmäktige att plan- och lovfrågor hanteras av respektive 
kommun och finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att bifalla Wiklunds tilläggsyrkande, nej-röst för att 
avslå tilläggsyrkandet. 
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Ks § 259, fortsättning 
 
Omröstningsresultat 2 
 
Ja-röst: Thomas Wiklund (M), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), 
Anna-Lena Andersson (S), Maj-Lis Larsson (S), Lars-Olof 
Mattsson (M), Göran Påhlson (S), Leif Nilsson (S). 
 
Nej-röst: Anders Häggkvist (C), Mats Ericsson (C), Anita 
Thuresson (M), Stig Holm (C). 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med röstetalen 7 
ja-röster mot 4 nej-röster beslutar att bifalla Wiklunds 
tilläggsyrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Härjedalens kommun bildar ett gemensamt bolag för VA- och 

renhållningsverksamheten tillsammans med Bergs kommun 
med säte i Härjedalen 

 
- Härjedalens kommun bildar en gemensam miljö- och 

byggnämnd och en gemensam miljö- och byggförvaltning med 
Bergs kommun med Bergs kommun som värdkommun. 

 
- Rekrytering av chefstjänster föregås av en extern rekrytering. 
 
- Frågor rörande plan- och lovbeslut hanteras av respektive 

kommun. 
 
RESERVATION 
 
Stig Holm (C) och Anders Häggkvist (C) reserverar sig mot den 
enskilda beslutspunkten ”Frågor rörande plan- och lovbeslut 
hanteras av respektive kommun.” 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
 
_____  
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Ks § 260 
 
Remiss, förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling 
med anledning av Välfärdsutredningens förslag. 
Dnr Ks 2017/598 
 
ÄRENDE 
 
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning föreslår 
med anledning av den så kallade ”Välfärdsutredningen” vissa 
ändringar i lagen om offentlig upphandling. Ytterst är syftet med 
föreslagna ändringar att säkerställa att kontrakt avseende 
välfärdstjänster tilldelas på ett öppet och rättssäkert sätt. 
 
Härjedalens kommun har som remissinstans getts möjlighet att 
yttra sig över förslagen och kommunledningsförvaltningen har 
tagit fram ett förslag till svar på remiss. 
 
Svar på remiss ska ha vara hos Finansdepartementet senast 
2017-11-29.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget antas som 
kommunstyrelsens svar på remissen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till remissvar antas som kommunstyrelsens svar på 

remissen. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-11-27 11 
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Ks § 261 
 
Dagtåg Inlandsbanan 
Dnr Ks 2017/604 
 
ÄRENDE 
 
Visit Vemdalen AB ansöker om kommunens medfinansiering till 
projektet Dagtåget 2018. Ansökan avser 200 000 kronor. 
Projektets totala budget har beräknats till 3 312 000 kronor. 
 
Dagtåget 2018 är en vidareutveckling av projektet Snötåget, i 
vilket man sedan 2012 och under vintermånaderna har trafikerat 
sträckan Östersund—Mora tur och retur. I projekt Dagtåget 2018 
har man för avsikt att under perioden 2017-12-21—2018-04-08 
dagligen trafikera sträckan Mora—Östersund med en motorvagn 
i vardera riktningen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
- Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde 

2017-12-13. 
 
_____ 
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Ks § 262 
 
Meddelanden 
Dnr Ks 2017/598 
 
Föreligger följande meddelanden 
 
- Länsstyrelsen Jämtlands län, beslut, Ändring av 

valdistriktsindelningen i Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2017/232 

 
- Vemdalens snöskoterklubb, skrivelse angående 

snöskoterlederna i Vemdalen 
Dnr Ks 2017/593 

 
- Svar på remiss, Konsultation i frågor som rör det samiska 

folket 
Dnr Ks 2017/481 

 
- Kammarrätten i Sundsvall, föreläggande att inkomma med 

skriftligt svar på överklagande 
Dnr Ks 2016/275 

 
- Länsstyrelsen Jämtlands län, information om regional 

grundsyn för planering av totalförsvaret i de fyra nordligaste 
länen 

 
- Polisen, rapport, Gemensam lägesbild i Härjedalens kommun 

Dnr KS 2017/608 
 
- Härjedalens snöskoterförening med flera, skrivelse angående 

regleringsområde för snöskoter i Vemdalsområdet. 
 
- Boverket, beslut, statsbidrag till kommuner för ökat 

bostadsbyggande. 
Dnr Ks 2017/485 
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