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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 

   
263 Kommunfördelningstal, information 

264 IT-säkerhet, information 

265 Rekryteringsläge i socialnämndens verksamheter och information om 
bemanningsenhetens nedläggning 

266 Framtida organisation EBU och Integration 

267 Besök från Lofsdalens skola 

268 Medborgarförslag om gratis broddar till pensionärerna i Härjedalen 

269 Tillfällig flytt av återvinningscentralen i Lofsdalen 

270 Tillsättande av arbetsgrupp för framtida grovavfallshantering i Härjedalens kommun 

271 Val av politiker att delta i arbetsgruppen för framtida grovavfallshantering 

272 Regleringsområden för skoteråkning, information 

273 Medborgarförslag om gatubelysning på Frubacken i Vemdalen 

274 Medborgarförslag om belysning i hundrastparken i Sveg samt uppsättning av fler 
sopkärl 

275 Kommunal väghållningsstrategi 

276 Val av politiker till arbetsgruppen för kommunal väghållningsstrategi 

277 Härjedalens VA-projekt 2025, utökning av styrgruppen 

278 Ansökan om medfinansiering, Spår och & Leder i Funäsfjällen 

279 Kommunal serviceplan 2016—2018 

280 Översyn av lekparker i Härjedalen 

281 Fallmål skidskyttevallen Svegs skidstadion 

282 Försäljning av del av Hede Prästbord 1:7 

283 Ansökan om investeringsbidrag, Upplevelsecenter Sonfjället 



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-12-13 2 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

284 Projekt Dagtåget 2018, Inlandsbanan 

285 Förskottsutbetalning på medfinansiering av Masterplan 2.0 

286 Resursförstärkning, SFU 

287 Medfinansiering, kompletterande utredning av Hedlanda 

288 Utredning om att utlokalisera mer av den kommunala servicen till lokalkontoren 

289 Medel för kompetensutveckling 

290 Facklig representation vid organisationsöversyn 

291 Revidering av förbundsordning, Samordningsförbundet Jämtlands län 

292 Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism 

293 Val av ledamot, Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare 

294 Fyllnadsval, representant i länets politikernätverk för folkhälsa (Folkhälso-Z) efter 
Leif Nilsson (M) 

295 Meddelanden 

296 Fyllnadsval, representant i länets politikernätverk för folkhälsa (Folkhälso-Z) efter 
Leif Nilsson (M) 

297 Försäljning av del av Vemdalens Kyrkby 32:16 

298 Överklagan av Förvaltningsrättens dom 2017-07-05 

299 Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros i Härjedalens kommun 

300 Övrig fråga, avtackning 

 _____ 
Följande ärenden stryks från föredragningslistan: - Val av ny kommunstyrelsens 

representant till Härjedalens råd 
för pensionärer och 
funktionsnedsatta, efter Leif 
Nilsson (M) 

  - Val av ny ordförande i 
Härjedalens råd för pensionärer 
och funktionsnedsatta, efter Leif 
Nilsson (M) 
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Plats och tid Folkets Hus, Sveg, kl. 10:00—17:40 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Hans-Olof Törnberg (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jan-Erik Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare §§ 263—291 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare §§ 263—287 

utom beslut 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Kenneth Bergman, verksamhetskoordinator § 263 
 Ahmed Louqud, språkstödjare § 263 
 Mia Krylén, Länsstyrelsen Jämtlands län § 263 
 Jörgen Leding, Migrationsverket § 263 
 Eva Bäck, Arbetsförmedlingen § 263 
 Mats Sjöstedt, IT-chef § 264 
 Anda Embretzen, socialchef §§ 265—266 utom beslut 
 Elever och lärare från Lofsdalens skola årskurs 4—6 § 267 
 Caj Ek, förslagsställare medborgarförslag § 268 
 Catharina Ek, förslagsställare medborgarförslag § 268 
 Lina Eklund, renhållningschef §§ 269—270 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare §§ 278—279  
 Ann-Kristin Olofsson, fastighetssamordnare § 280 
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 280—287 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragraf 263—300  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
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 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2017-12-13 
Ansl uppsättning 2017-12-19 Ansl nedtagande 2018-01-10 
   Förvaringsplats Kansliet, Sveg 
Underskrift 

..................................................... 
 Johan Höglund 
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Ks § 263 
 
Kommunfördelningstal, information 
 
ÄRENDE 
 
Mia Krylén från Länsstyrelsen, tillsammans med Eva Bäck från 
Arbetsförmedlingen och Jörgen Leding från Migrationsverket 
informerar om flyktingmottagande och etableringsinsatser. 
Antalet asylsökande har minskat markant sedan 2015, och antas 
ligga på en fortsatt relativt låg nivå de närmast kommande åren. 
 
För närvarande finns drygt tvåtusen asylsökande människor 
inom länet. Inom kommunen finns 19 personer som har beviljats 
uppehållstillstånd och nu väntar på en kommunplacering. 
 
Regeringen har beslutat att det så kallade länstalet för Jämtland 
2018 är 184 stycken nyanlända utrikes födda. Länsstyrelsen har 
sedan beslutat att Härjedalens kommun 2018 ska ta emot 10 
stycken. Antalet är bestämt till en för länet generell lägstanivå, 
med tanke på att varje kommun ska kunna behålla kompetens 
och förmåga att ta emot nyanlända utrikes födda. 
 
_____  
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Ks § 264 
 
IT-säkerhet, information 
 
ÄRENDE 
 
IT-chef Mats Sjöstedt informerar om hur kommunen arbetar med 
IT-säkerhet, samt om aktuella frågor kring IT-säkerhet. 
 
_____  
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Ks § 265 
 
Rekryteringsläge i socialnämndens verksamheter och 
information om bemanningsenhetens nedläggning 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar om svårigheter att till 
vissa av socialnämndens verksamheter rekrytera personal med 
rätt kompetens. 
 
En information lämnas även om utvärdering av 
bemanningsenhetens nedläggning. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att informationen 
förklaras delgiven. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
-
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Ks § 266 
 
Framtida organisation EBU och Integration 
Dnr 2017/579 
 
ÄRENDE 
 
Antalet ensamkommande barn och unga samt antalet 
anvisningar gällande vuxna kommer med nya regler för 
anvisningar att under 2018 och framåt minska. Att samordna 
insatserna och arbetet kring flyktingverksamheten är enligt 
socialförvaltningen ett måste då minskningen även innebär att de 
statliga ersättningarna för mottagandet kommer att minska 
kraftigt framöver. 
 
Socialnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen ser över 
organisationsstruktur för Integration och Ensamkommande barn 
och unga samt ger förslag till en ny sammanhållen organisation. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunchefen får i 
uppdrag att se över organisationsstruktur för Integration och 
Ensamkommande barn och unga, och därefter komma med 
förslag till ny organisation. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar avslag till Anders Häggkvists 
yrkande. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch klockan 12:00—13:00. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot Zetterström-Bäckes 
avslagsyrkande och finner att det egna yrkandet bifalls. 
 
Omröstning begärs. 
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Ks § 266, fortsättning 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för Häggkvists yrkande. Nej-röst för Zetterström-Bäckes 
avslagsyrkande. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Thomas Wiklund (M), Mats 
Ericsson (C), Anita Thuresson (M), Hans-Olof Törnberg (M), Jan-
Erik Svensson (C) 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson 
(S), Maj-Lis Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Göran Påhlson (S) 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen, med 6 ja-röster mot 5 
nej-röster, beslutar att bifalla Häggkvists yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att se över organisationsstruktur 

för Integration och Ensamkommande barn och unga, och 
därefter komma med förslag till ny organisation. 

 
_____ 
 
Protokollsanteckning 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke meddelar att hon förutsätter att 
utredningen ska göras i nära samarbete med verksamheter i 
form av arbetsgrupper. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Kommunchefen
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Ks § 267 
 
Besök från Lofsdalens skola 
Dnr Ks 2017/648 
 
ÄRENDE 
 
Årskurs 4—6 vid Lofsdalens skola har under hösten arbetat med 
argumenterande tal, och håller vid dagens sammanträde fyra 
stycken tal och argumenterar för; idrottshall i Lofsdalen, 
övergångsställe vid elljusspåret i Lofsdalen, hundrastplats i 
Lofsdalen och fritidsgård i Lofsdalen. 
 
Eleverna överlämnar kartskisser som utvisar var övergångsställe, 
hundrastgård och idrottshall skulle kunna förläggas. 
 
_____
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Ks § 268 
 
Medborgarförslag om gratis broddar till pensionärerna i 

Härjedalen 
Dnr Ks 2017/339 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att Härjedalens 
kommun står för gratis broddar till samtliga pensionärer i 
Härjedalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Det ingår i socialnämndens uppdrag att bedriva fallpreventivt 
arbete och det görs systematiskt inom verksamheterna. Att 
erbjuda gratis broddar ingår däremot inte i socialnämndens, eller 
kommunens, kärnverksamhet. Ansvar för inköp och användande 
av halkskydd bör ses som individens eget ansvar. Kommunens 
ansvar är att tillhandahålla information, samt att ha en 
fungerande väghållning för alla, oavsett ålder. 
 
Förslagsställarna närvarar och yttrar sig i ärendet. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialnämndens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____
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Ks § 269 
 
Tillfällig flytt av återvinningscentralen i Lofsdalen 
Dnr Ks 2017/637 
 
ÄRENDE 
 
Återvinningscentralen i Lofsdalen ligger idag i direkt anslutning till 
VA-anläggningen. Länsstyrelsen har meddelat kommunen att 
återvinningscentraler inte tillåts inom samma område som 
infiltrationsanläggningar.  
 
På grund av den fuktiga sommaren har VA-avdelningen varit 
tvungna att ta delar av det område som nyttjats av renhållningen 
i anspråk. Detta innebär att kommunens entreprenör har stora 
svårigheter att tömma containrarna på återvinningscentralen på 
grund av platsbrist. Läget kommer att förvärras i takt med att 
snön faller, då snömassorna kommer att skapa ytterligare 
komplikationer. Mottagning av ris och trädgårdsavfall kommer att 
omedelbart upphöra. För att tillfälligt lösa den uppkomna 
situationen behöver anläggningen flyttas cirka 100 meter österut 
inom befintligt område. Verksamheten har för avsikt att snarast 
genomföra flytten, för att bibehålla den kommunala servicen i 
Lofsdalen fram till dess att en permanent lösning för området är 
utredd och på plats. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta att renhållningsavdelningen beviljas ett tilläggsanslag om 
500 000 kronor för att tillfälligt flytta återvinningscentralen i 
Lofsdalen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
samhällsbyggnadsförvaltningens begäran avslås, samt att 
renhållningen får i uppdrag att bruka befintliga budgetanslag för 
att vidta nödvändiga åtgärder.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens begäran om tilläggsanslag 

avslås. 
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- Renhållningsavdelningen får i uppdrag att bruka befintliga 
budgetanslag för att vidta nödvändiga åtgärder. 

 
_____
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Ks § 270 
 
Tillsättande av arbetsgrupp för framtida grovavfallshantering i 
Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2017/638 
 
ÄRENDE 
 
I Härjedalens kommun finns i dagsläget sex stycken 
återvinningscentraler av varierande storlek och standard. 
Framtidens krav på sortering kan komma att kräva en förändring 
i antalet fraktioner, där plast, wellpapp och textil sorteras separat, 
till skillnad från att som idag sorteras som brännbart. Dessa 
material är återvinningsbara och bör återinföras i kretsloppet. 
 
För att skapa klarhet i dessa utmaningar vad gäller 
grovavfallshantering behöver en arbetsgrupp tillsättas. En 
utredning har påbörjats och kommer att ligga till grund för 
arbetsgruppens uppdrag. 
 
I dagsläget behövs stora investeringar på de befintliga 
centralerna för att möta dagens och framtidens krav avseende 
hanteringen av grovavfall och god arbetsmiljö, men även för att 
förbättra funktionaliteten av centralerna. För att försäkra oss om 
att hanteringen av grovavfall i kommunen i framtiden kommer att 
hanteras både ekonomiskt och effektivt, samt enligt gällande 
lagstiftning är dessa investeringar nödvändiga. 
 
Sett till turistnäringens expansion kan vi vänta fortsatt ökning 
både av inlämnat grovafall samt antal besökare på framförallt de 
tre stora centralerna i Sveg, Hedeviken och Ljusnedal. Till detta 
ska tilläggas att kommunens strategi att omvandla B-områden till 
A-områden kommer även det att leda till ett ökat nyttjande av 
återvinningscentralerna. Kommunens val av strategi kommer att 
påverka innevånare, besöksnäring och framtida tillväxt men även 
kostnader och därmed avfallstaxan, och bör därför utredas 
grundligt för att belysa för- och nackdelar beträffande de olika 
möjligheter som idag finns till hands. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
tillsätter en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och minst tre 
stycken politiker, i syfte att ta fram möjliga lösningar för den 
framtida grovavfallshanteringen i Härjedalens kommun. 
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Ks § 270, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En arbetsgrupp, bestående av tjänstemän och minst tre 

stycken politiker, ska tillsättas i syfte att ta fram möjliga 
lösningar för den framtida grovavfallshanteringen i 
Härjedalens kommun. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Renhållningsavdelningen
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Ks § 271 
 
Val av politiker att delta i arbetsgruppen för framtida 
grovavfallshantering 
Dnr Ks 2017/638 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsens ska välja politiker att delta i arbetsgruppen för 
kommunens framtida grovavfallshantering. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar att Pelle Johansson (S) väljs att delta 
arbetsgruppen. 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att Jan-Erik Svensson (C) och Mats 
Ericsson (C) väljs att delta i arbetsgruppen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Jonssons yrkande och finner att det 

bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Wiklunds yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Pelle Johansson (S), Jan-Erik Svensson (C) och Mats 

Ericsson (C) väljs att delta i arbetsgruppen. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Renhållningsavdelningen 
Till arbetsgruppen valda politiker  
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Ks § 272 
 
Regleringsområden för skoteråkning, information 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om arbetet med att 
utarbeta regleringsområden för skoter i kommunen. 
 
_____  
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Ks § 273 
 
Medborgarförslag om gatubelysning på Frubacken i Vemdalen 
Dnr Ks 2017/143 
 
ÄRENDE 
 
Gabriella Berns, Vemdalen, föreslår att kommunen installerar ett 
eller flera gatljus på Frubacken i Vemdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Gatljuset slutar vid stickvägen som går in mot Frubacken 10—14, 
sträckan gäller alltså från Vemdalens kyrkby 32:47 och fram till 
32:45. 
 
Det mesta av arbetet med gatljuset längs sträckan är förberett 
sedan en längre tid tillbaka. Vid den tiden fanns inga hus 
uppförda längs den aktuella stickvägen. Både Frubacken och 
Jutbacken är gator som förvaltas av kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget bifalls. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förslagsställaren  
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Ks § 274 
 
Medborgarförslag om belysning i hundrastparken i Sveg samt 
uppsättning av fler sopkärl 
Dnr Ks 2017/45 
 
ÄRENDE 
 
Emilia Holmin, Sveg, föreslår att det sätts upp belysning i 
hundrastplatsen samt att det sätts upp fler sopkärl i Sveg att 
slänga hundpåsar i. 
 
Ärendets beredning 
 
Den del av medborgarförslaget som gäller belysning i 
hundrastgården får redan anses bifallet i och med 
kommunstyrelsens beslut § 221/2017. 
 
Idag finns 29 stycken hundlatrintunnor i Sveg och 7 stycken i 
Ulvkälla. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte utrymme inom 
rådande budgetram att tömma fler latrintunnor än de som finns 
ute idag. 
 
Från och med januari till och med oktober 2017 har personal på 
gatu- och VA-avdelningen tömt kommunens hundlatriner/sopkärl 
i Sveg 153 gånger. Det motsvarar en kostnad på 
153 x 285 = 43 605 kronor fram till och med oktober i år. 
Kostnaden debiteras kontot 310 02 (barmarksunderhåll) som 
Gatuingenjören disponerar. Soppåsarna har kostat cirka 
10 000—12 000 kronor för Svegsområdet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
anses besvarat till den del som avser belysning i 
hundrastplatsen, eftersom kommunstyrelsen redan har beslutat 
(Ks § 221/2017) att bifalla ett i sak likadant medborgarförslag, om 
kvällsbelysning i hundrastgården i Sveg. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att medborgarförslaget avslås till 
den del som avser att i Sveg sätta upp fler soptunnor att kasta 
hundpåsar i. 
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Ks § 274, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att de bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget anses besvarat till den del som avser 

belysning i hundrastplatsen, eftersom kommunstyrelsen redan 
har beslutat (§ 221/2017) att bifalla ett i sak likadant 
medborgarförslag, om kvällsbelysning i hundrastgården i 
Sveg. 

 
- Medborgarförslaget avslås till den del som avser att i Sveg 

sätta upp fler soptunnor att kasta hundpåsar i. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Förslagsställaren  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 275 
 
Kommunal väghållningsstrategi 
Dnr Ks 2017/632 
 
ÄRENDE 
 
Utredningen av, och diskussionen om, kommunens roll som 
väghållare har pågått i flera år. Kommunen sköter i dagsläget en 
lång rad enskilda vägar på uppdrag av samfälligheter. De flesta 
avtal mellan kommunen och samfälligheterna är från 70-talet 
(tiden kring kommunsammanslagningen). 
 
I och med att kommunen vid tiden tog på sig driften för 
samfälligheternas räkning fanns det inte ett särskilt stort behov 
att hålla dessa samfälligheter uppdaterade och fungerande vilket 
innebär att det idag, med ett fåtal undantag, inte finns några 
fungerande samfälligheter för många vägar i kommunen. Det 
innebär i sin tur att det idag inte finns några fungerande 
väghållare (ägare till vägarna), kommunens roll är endast den 
som driftentreprenör. 
 
Trafikverket har dessutom flaggat för att det statsbidrag för drift 
och underhåll, som idag betalas ut till kommunen, inte kommer 
att betalas ut till annan än väghållaren. Idag får kommunen cirka 
1,2 miljoner kronor till drift av de enskilda vägarna samt cirka 
70 % av kostnaderna för upprustning/utbyte av till exempel broar 
och vägtrummor. Det är alltså av både juridisk och ekonomisk 
vikt att få ordning på dessa frågor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
uppdra till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp med uppdrag att 
ta fram underlag för hur vägfrågan ska hanteras i kommunen. 
Gruppen föreslås bestå av förvaltningschefen, gatuingenjören, 
mark- och exploateringsingenjören, ekonomichefen, planchefen 
samt två politiker. Kommunledningsutskottet föreslås vara 
styrgrupp. Gatuingenjören föreslås vara sammankallande. 
 
YRKANDE 
 
Maj-Lis Larsson (S) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg att vid behov 
ska man ta in extern kompetens i arbetsgruppen.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 275, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar Larssons tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bilda en 

arbetsgrupp med uppdrag att ta fram underlag för hur 
vägfrågan ska hanteras i kommunen. Gruppen ska bestå av 
förvaltningschefen, gatuingenjören, mark- och 
exploateringsingenjören, ekonomichefen, planchefen samt två 
politiker. Vid behov ska man ta in extern kompetens i 
arbetsgruppen. 

 
- Kommunledningsutskottet ska vara styrgrupp. 
 
- Gatuingenjören ska vara sammankallande. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 276 
 
Val av politiker till arbetsgruppen för kommunal 
väghållningsstrategi 
Dnr Ks 2017/632 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja två politiker till arbetsgruppen för den 
kommunala väghållningsstrategin. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar att Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs 
att delta i arbetsgruppen. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Mats Ericsson (C) 
väljs att delta i arbetsgruppen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Jonsson yrkande och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt eget yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Mats Ericsson (C) väljs att 

delta i arbetsgruppen för den kommunala 
väghållningsstrategin. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Till arbetsgruppen valda politiker 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 277 
 
Härjedalens VA-projekt 2025, utökning av styrgruppen 
Dnr Ks 2017/156 
 
ÄRENDE 
 
I projektet VA 2025 görs en översyn av VA-försörjningen i 
turistområdena Funäsdalen och Vemdalen. I projektet finns en 
styrgrupp, som idag består av fyra personer, tillsatt. Då projektet 
har blivit större framfördes vid VA-dagen den 30 november att 
det vore lämpligt att utöka styrgruppen med en person till. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta att utöka styrgruppen i projektet med en politiker. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Gottfrid Jonsson (S) väljs 
till styrgruppen för projektet VA 2025. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Gottfrid Jonsson (S) väljs till styrgruppen för projektet VA 

2025. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Gottfrid Jonsson
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 278 
 
Ansökan om medfinansiering, Spår och & Leder i Funäsfjällen 
Dnr Ks 2017/590 
 
ÄRENDE 
 
Destination Funäsfjällen och dess medlemmar vill under åren 
2018—2021 genomföra projektet ”Spår och leder i Funäsfjällen” 
med syfte att skapa större möjligheter för områdets små- och 
medelstora företag att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft. 
I projektet ligger en utveckling av de sex olika spår- och 
ledsystemen: skoter, längd, vandring, cykling, paddling och 
ridning. 
 
Projektet syftar också till att skapa en ny innovativ metod för 
gemensam drift av spår och leder året runt. Det möjliggör en 
helårsdrift för samtliga spår och leder med fler anställningar året 
om. 
 
Destinationsbolaget söker från kommunen medfinansiering med 
totalt 3 500 000 kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen besluta; att medfinansiera projektet enligt den 
omfattning och fördelning som framgår av tjänsteutlåtande 
daterat 2017-12-05, att medfinansiering sker under förutsättning 
att övriga medfinansiärer agerar enligt plan och att 
projektansökan bifalls hos Tillväxtverket. Pengar för 
medfinansieringen tas från kommunstyrelsens projektkonton och 
ur Lossenfonden (bygdemedel). 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 278 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun medfinansierar projektet Spår och Leder 

Funäsfjällen enligt den omfattning och fördelning som framgår 
av tjänsteutlåtande daterat 2017-12-05 

 
- Medfinansiering sker under förutsättning att övriga 

medfinansiärer agerar enligt plan och att projektansökan 
bifalls hos Tillväxtverket. 

 
- Finansiering ur kommunstyrelsens projektkonton och genom 

anslag ur Lossenfonden. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Näringslivsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Destination Funäsfjällen
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 279 
 
Kommunal serviceplan 2016—2018 
Dnr Ks 2017/467 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har beslutat om en serviceplan för åren 2016—2018. 
Planen ska varje år följas upp och genomförda åtgärder ska 
utvärderas. 
 
Landsbygdsutvecklare Malin Fjellgren informerar om 
uppföljningen av den kommunala serviceplanen utifrån de i 
planen angivna perspektiven ”Boende och Fritid”, ”Näringsliv” 
och ”Kommunikationer”. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att informationen läggs till 
handlingarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
-
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 280 
 
Översyn av lekparker i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/529 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med beredning av ett 
antal medborgarförslag, Ks §§ 13—16/2017, att göra en översyn 
av kommunens lekparker. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-08 § 234 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet 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. 
 
Fastighetssamordnare Ann-Kristin Olofsson redovisar på karta 
var kommunens och Härjegårdars lekplatser i dagsläget finns. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till omfattning och placering av kommunalt förvaltade 
lekplatser. Förslaget ska inkludera kostnadsberäkningar för 
avveckling, nybyggnationer och underhåll. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 

förslag till omfattning och placering av kommunalt förvaltade 
lekplatser. Förslaget ska inkludera kostnadsberäkningar för 
avveckling, nybyggnationer och underhåll. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 281 
 
Fallmål skidskyttevallen Svegs skidstadion 
Dnr Ks 2017/597 
 
ÄRENDE 
 
Svegs IK (SIK) har sedan tidigare beviljats 2 647 000 kronor för 
bygge av ny skyttevall på skidstadion Sveg. De beviljade medlen 
täckte inte kostnader för teknisk utrustning såsom fallmål. En 
ansökan på 1,5 miljoner kronor ställdes till riksidrottsförbundet 
där SIK 2017-11-06 beviljades 500 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter vissa justeringar tagit 
fram ett kostnadsförslag på cirka 1,3 miljoner kronor, vilket 
beräknas täcka kostnader för fallmål, frakt, installation och 
belysning. Förvaltningen önskar omdisponera 800 000 kronor för 
att kunna beställa fallmål och färdigställa arbetet med dem. 
Fallmålen är viktiga för skidgymnasiets verksamhet. Det finns nu 
30 skjutbanor men ändå bara möjlighet att samtidigt skjuta på de 
7 banor dit man tagit de gamla målen med manuell hantering. 
Samma bekymmer gäller för SIK där det också finns för många 
utövare relativt till antalet mål. Att få flera att börja med och 
fortsätta inom skidskytte i SIK's regi gynnar kommunen på så sätt 
att dessa ungdomar kan ”fångas upp” och förmås söka till 
skidgymnasiet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta att omdisponera 800 000 kronor från konto 3219, Skylt 
och designprogram, till skidskytteprojektet, för beställning av 
fallmål. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström Bäcke (S) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägg att medel 
ska återföras till skylt- och designprogrammet i 2019 års budget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls.  
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 281, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 800 000 kronor omdisponeras från konto 3219, Skylt och 

designprogram, till skidskytteprojektet, för beställning av 
fallmål. 

 
- Medel ska återföras till skylt- och designprogrammet i 2019 

års budget. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 15:25—15:40 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 282 
 
Försäljning av del av Hede Prästbord 1:7 
Dnr Ks 2017/620 
 
ÄRENDE 
 
Företaget ”Betongen” i Hede behöver en betongtipp för sin 
verksamhet. Med hjälp av miljöinspektörer som har tillsyn över 
verksamheten har man tillsammans utsett ett lämpligt område på 
kommunens mark. Kommunledningsförvaltningen bedömer att 
det är bättre att bolaget äger markområdet än arrenderar det. 
 
Vid en eventuell försäljning betalar Betongen det industrimarkpris 
som är fastställt, på 12 kronor per kvadratmeter. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna köpeavtalet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Köpeavtalet godkänns. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Mark- och exploateringsingenjören
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 283 
 
Ansökan om investeringsbidrag, Upplevelsecenter Sonfjället 
Dnr Ks 2017/627 
 
ÄRENDE 
 
Hede Företagargrupp har köpt Hede camping, Hede golfbana 
och turistbyråfastigheten i Hede. Inklusive renoveringar har 
företagargruppen hittills investerat 4—5 miljoner kronor i dessa 
fastigheter och verksamheter. Hede Företagargrupp vill nu skapa 
ett attraktivt besöksmål i Hede, genom en utbyggnad av 
turistbyråfastigheten. 
 
Kontakter är tagna med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
angående kriterier för att bli ett ”Naturrum”. Ritningar och planer 
är framtagna för byggnation och verksamheten.  
 
Företagargruppen har ansökt om Leader-medel för uppbyggnad 
av utställningen i det som förhoppningsvis blir ett Naturrum. 
Hede Företagargrupp räknar med att kunna finansiera driften av 
ett kommande upplevelsecentrum/Naturrum utan kommunala 
driftbidrag. 
 
Företagargruppen söker från kommunen, för att kunna 
genomföra ovanstående utbyggnad, ett investeringsbidrag på 
3 000 000 kronor. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
kommunstyrelsen att bevilja investeringsbidraget enligt ansökan, 
finansiering med försäljningsmedlen från Härjedalens Turism AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Investeringsbidrag beviljas om 3 000 000 kronor. 
 
- Finansiering ur försäljningsmedlen från Härjedalens Turism 

AB. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL  
Hede företagargrupp 
Näringslivsavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 284 
 
Projekt Dagtåget 2018, Inlandsbanan 
Dnr Ks 2017/604 
 
ÄRENDE 
 
Visit Vemdalen AB ansöker om 200 000 kronor medfinansiering 
till projekt Dagtåget 2018. 
 
Projekt Dagtåget är en utveckling av projektet Snötåget, som har 
bedrivits i flera år, och projektet Inlandspendeln som bedrevs 
under 2017. Under de år trafiken bedrivits har resandet stadigt 
ökat. Restiden har ständigt förkortats och avgångstiderna har 
anpassats till anslutningståg. Under perioden 2017 då 
Inlandspendeln körde, ökade resandet med 16 %, och det 
konstateras att 40 % av resenärerna åker hela sträckan Mora—
Östersund. 
 
Projekt Dagtåget 2018 innebär daglig trafik mellan Mora—
Östersund under perioden 21 december 2017 till 8 april 2018. 
Projektet medfinansieras av näringen i Vemdalen samt av 
kommunerna längs sträckan. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att bevilja ansökan om 200 000 kronor i driftbidrag till dagtåget, 
under förutsättning att tågtrafik kommer till stånd. Finansiering ur 
kommunstyrelsens oförutsedda medel 2017. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks 284, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ansökan om 200 000 kronor i driftbidrag till dagtåget beviljas 

under förutsättning att tågtrafik kommer till stånd. 
 
- Finansiering ur Kommunstyrelsens oförutsedda medel för 

2017. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Visit Vemdalen AB 
Näringslivsavdelningen 
Ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 285 
 
Förskottsutbetalning på medfinansiering av Masterplan 2.0 
Dnr Ks 2017/634 
 
ÄRENDE 
 
I år har projektet Masterplan 2.0 i Lofsdalen gjort många tunga 
investeringar och nu har det uppstått en tillfällig likviditetsbrist i 
projektet och därför har Härjedalens Kommun fått en förfrågan 
om att tidigarelägga kommunens redan beslutade 
medfinansiering på 275 000 kr. 
 
Eftersom Masterplan 2.0 hann få färdigt både vägtunnel, skidbro 
och konstsnösystem redan till denna säsong, så kommer det 
mycket fakturor just nu. Medel från Tillväxtverket betalas ut med 
en viss eftersläpning, när fakturorna redan är betalda. Den 
tillfälliga likviditetskrisen som uppstått kan avhjälpas om 
Härjedalens Kommun har möjlighet att förskottsbetala sin 
medfinansiering för 2018 redan i år så att projektet kan betala 
sina fakturor innevarande år. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen bevilja 
en förskottsutbetalning av medfinansiering till projektet 
Masterplan 2.0 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förskottsutbetalning av medfinansiering till projektet 

Masterplan 2.0 beviljas. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Destination Lofsdalen 
Näringslivsavdelningen 
Ekonomiavdelnignen
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 286 
 
Resursförstärkning, SFU 
Dnr Ks 2017/624 
 
ÄRENDE 
 
Sveg Företagar- och utvecklingsförening (SFU) och Destination 
Sveg ansöker om 50 000 kronor för att ha möjlighet att anlita en 
konsult som medverkar i att ta fram en handlingsplan med 
strategisk planering och marknadsinsatser som möjliggör ökad 
flygtrafik via Härjedalen Sveg Airport. 
 
Framtagande av en handlingsplan bedöms ligga inom projektet 
Destination Svegs uppdrag och det uppdrag flygplatschefen har 
att utveckla flygplatsen och flygtrafiken till och från Härjedalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ansökan avslås. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C), biträdd av Göran Påhlson (S), 
yrkar att SFU:s ansökan bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt eget yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ansökan om resursförstärkning (50 000 kr) för att ta fram en 

handlingsplan med strategisk planering och marknadsinsatser 
som möjliggör ökad flygtrafik vid Härjedalen Sveg Airport 
bifalls. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Svegs företagar- och utvecklingsförening 
Ekonomiavdelningen  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 287 
 
Medfinansiering, kompletterande utredning av Hedlanda 
Dnr Ks 2017/433 
 
ÄRENDE 
 
Destination Vemdalen och Destination Funäsfjällen ansöker om 
medfinansiering om 50 000 kronor och deltagande i en utredning 
om vad en upprustning och utbyggnad av Hedlanda flygfält skulle 
kunna innebära för näringslivs- och samhällsutvecklingen i 
Härjedalen. En utredning om Hedlanda flygfält finns sedan 
tidigare, men nu föreslagen utredning ska ses som ett 
komplement och en förstärkning till den utredningen. 
 
Det tillkommande utredningsbehovet är kostnadsberäknat till 
400 000 kronor. Destinationerna garanterar 300 000 kronor i 
medfinansiering tillsammans med det privata näringslivet, och 
söker medfinansiering om 50 000 kronor vardera från Bergs och 
Härjedalens kommuner. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att medfinansiera, samt delta i, utredning angående flygplats i 
Härjedalen med 50 000 kronor. Finansiering med 
försäljningsmedlen från Härjedalens Turism AB. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M), biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
och Göran Påhlson (S) yrkar att destinationsbolagens ansökan 
avslås. 
 
Mats Ericsson (C), biträdd av Hans-Ola Törnberg (M), Jan-Erik 
Svensson (C) och Anita Thuresson (M), yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Maj-Lis Larsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens 
förslag med tillägget att bidraget beviljas under förutsättning att 
representanter från kommunen och representanter för 
näringslivet i hela kommunen bjuds in att delta i utredningen. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 16:40—16:45 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 287, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer först kommunledningsförvaltningens förslag 
mot Wiklunds med flera yrkande och finner att 
kommunledningsförvaltningens förslag bifalls. 
 
Omröstning begärs 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
Nej-röst för bifall till Wiklunds med flera yrkande att avslå 
destinationsbolagens ansökan. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (S), Mats Ericsson (C), Anita 
Thuresson (M), Hans-Olof Törnberg (M), Maj-Lis Larsson (S), 
Jan-Erik Svensson (C) 
Nej-röst: Thomas Wiklund (M), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), 
Göran Påhlson (S) 
Avstår: Anna-Lena Andersson (S), Gottfrid Jonsson (S) 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 
nej-röster och 2 som avstår beslutar att bifalla 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Ordförande prövar därefter Larssons tilläggsyrkande och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medfinansiering med 50 000 kr och deltagande i utredning 

angående flygplats i Härjedalen beviljas under förutsättning att 
representanter från kommunen och representanter för 
näringslivet i hela kommunen bjuds in att delta i utredningen. 

 
- Finansiering sker ur försäljningsmedlen från Härjedalens 

Turism AB. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Destination Vemdalen 
Destination Funäsfjällen 
Ekonomiavdelningen  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 288 
 
Utredning om att utlokalisera mer av den kommunala servicen till 
lokalkontoren 
Dnr Ks 2016/162 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige behandlade § 37/2017 en motion om att 
skyndsamt utreda och verkställa ett förslag om att flera av de 
tjänster som idag är placerade på Medborgarhuset i Sveg 
utlokaliseras helt eller delvis till lokalkontoren i Funäsdalen, 
Hede, Ytterhogdal och Lillhärdal. Motionen bifölls i delen om 
utredning, men avslogs i övrigt. 
 
Lokalkontor finns idag i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal. I 
Ytterhogdal kommer ett kommundelscentra att bildas 
(ombyggnation pågår), där kommunkontor, förskola, skola och 
bibliotek samlas i en lokal. På lokalkontoren i Hede respektive 
Funäsdalen har 10—15 personer sin arbetsplats. På båda 
lokalkontoren finns en receptionist, som kan bistå allmänheten 
med service och svara på frågor. 
 
Härjedalens kommun har en stor geografisk yta och dessutom 
svårigheter att rekrytera personal. Kommunledningsförvaltningen 
bedömer att kommunen som arbetsgivare måste vara flexibel 
och kunna möta de anställdas, och blivande anställdas, 
önskemål om placeringsort. Som arbetsgivare har kommunen en 
uttalad ambition att anställda ska kunna ha sin arbetsplats där 
det fungerar bäst både för verksamheten och den enskilde. Att 
besluta att flytta vissa verksamheter till Hede, Ytterhogdal eller 
Funäsdalen skulle vara kontraproduktivt i det avseendet. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är därför att inga 
verksamheter ska flyttas ut till lokalkontoren. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att inte utlokalisera några verksamheter från Medborgarhuset. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 288, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Inga verksamheter utlokaliseras från Medborgarhuset. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
-  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 289 
 
Medel för kompetensutveckling 
Dnr Ks 2017/631 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige avsatte i 2018 års budget 4 000 000 för 
kompetenshöjande åtgärder. Respektive förvaltning har utifrån 
detta fått i uppdrag att inventera behovet av kompetensutveckling 
i sina verksamheter. Förslagen har diskuterats i respektive 
förvaltnings samverkansgrupp och den centrala 
samverkansgruppen. 
 
Kompetensutvecklingsbehovet kan delas in i tre olika kategorier; 
bristyrken, verksamhetsnära kompetensutveckling och behov av 
specialisering. En högre kompetens bland chefer och 
medarbetare bidrar också till en minskad stress och en bättre 
arbetsmiljö. ”Sunt arbetsliv” är ett koncept som är framtaget av 
SKL och de centrala parterna, som belyser hur man bör jobba 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet som kommer att 
implementeras i hela kommunen under 2018. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att de avsatta medlen i 
budget 2018 för kompetenshöjande åtgärder används enligt det 
förslag som närmare specificeras i tjänsteutlåtande daterat 
2017-12-04. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återemitteras. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes återremissyrkande och 
finner att det avslås  
 
Ordförande prövar därefter förvaltningens förslag och finner att 
det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 289, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- De avsatta medlen för kompetenshöjande åtgärder i budget 

2018 används enligt det förslag som redogörs för i 
tjänsteutlåtande daterat 2017-12-04. 

 
RESERVATION 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2017-12-13 43 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 290 
 
Facklig representation vid organisationsöversyn 
 
ÄRENDE 
 
Vid kommunstyrelsen 2017-11-08 diskuterades frågan om 
berörda fackliga organisationer skulle ges tillfälle att träffa 
kommunstyrelsen med anledning av pågående 
organisationsöversyn.  
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke yrkar att kommunstyrelsen eller 
kommunledningsutskottet ska bjuda in fackliga representanter till 
samråd. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att fackliga 
representanter inte ska bjudas in till samråd. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Zetterström-Bäckes yrkande mot sitt eget 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Häggkvists yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för Häggkvists yrkande. Nej-röst för Zetterström-Bäckes 
yrkande. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Thomas Wiklund (M), Mats 
Ericsson (C), Anita Thuresson (M), Hans-Olof Törnberg (M), Jan-
Erik Svensson (C) 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Anna-Lena Andersson 
(S), Maj-Lis Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Göran Påhlson (S) 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-
röster beslutar enligt Häggkvists yrkande. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 290, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen eller kommunledningsutskottet ska inte 

bjuda in fackliga representanter till samråd. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
-  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 291 
 
Revidering av förbundsordning, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 
Dnr Ks 2017/629 
 
ÄRENDE 
 
Styrelsen för samordningsförbundet Jämtlands län ser ett behov 
av översyn av nu gällande förbundsordning, och önskar få ett 
uppdrag att i dialog med förbundsmedlemmarna utarbeta ett 
förslag till en ny förbundsordning. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen ger 
samordningsförbundet i uppdrag att utarbeta, och återkomma 
med, förslag till ny förbundsordning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samordningsförbundet får i uppdrag att utarbeta, och 

återkomma med, förslag till ny förbundsordning. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samordningsförbundet Jämtlands län  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 292 
 
Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism 
Dnr Ks 2017/498 
 
ÄRENDE 
 
Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) verksamhet finansieras till 
50 % av regionala medel och till resterande 50 % av länets 
kommuner. Storleken på den kommunala finansieringen varierar 
och Härjedalens del är 16 %. 2017 har Härjedalens kommuns 
bidrag varit 306 690 kronor. Inför 2018 ansöker JHT om utökad 
basfinansiering för 2018, totalt 1 000 000 kronor, varav 200 000 
kronor är en nivåjustering. Ökningen fördelas på kommunerna.  
 
Fördelningsmodellen har diskuterats, men i förslaget till 
basfinansiering för 2018 är modellen oförändrad. Härjedalens del 
föreslås i JHT:s ansökan uppgå till 401 195 kronor. 
JHT:s styrelse beslutade i september 2017 om en förändrad 
inriktning av verksamheten och ska fokusera på tre delområden; 
Strategi och process, kompetens och lärande samt PR och 
lobbying. Utökningen av finansieringen ska möjliggöra 
processledning och kommunikation. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att bidrag till Jämtland Härjedalens Turism beviljas med samma 
nivå som 2017, det vill säga 306 690 kronor för 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Bidrag till Jämtland Härjedalens Turism beviljas med samma 

nivå som 2017, det vill säga 306 690 kronor för 2018. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Jämtland Härjedalen Turism 
Ekonomiavdelningen  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 293 
 
Val av ledamot, Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga 
uppfinnare 
Dnr Ks 2017/582 
 
ÄRENDE 
 
Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare ska främja 
länets näringsliv genom att stödja kvinnliga uppfinnare samt 
kvinnor med innovativa affärsidéer, bosatta i nuvarande 
Jämtlands län. Stiftelsens stadgar förskriver att en ledamot, tillika 
ordförande, utses av Härjedalens kommun. 
 
Arne Ring, Sveg, har sedan stiftelsen instiftades varit 
kommunens representant i stiftelsens styrelse, och därmed 
också styrelsens ordförande. Ring har meddelat att han nu 
önskar avsluta sitt uppdrag och föreslår samtidigt 
kommunstyrelsen att välja Malin Fjellgren, Funäsdalen, att 
ersätta honom. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar det förslag som Arne Ring lämnat i sin 
skrivelse och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Malin Fjellgren, Vallmovägen 1, 840 95 Funäsdalen, väljs till 

ledamot tillika ordförande i Stiftelsens Ingrid Strands fond för 
kvinnliga uppfinnare styrelse. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare 
Arne Ring 
Malin Fjellgren
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 294  
 
Fyllnadsval, representant i länets politikernätverk för folkhälsa 
(Folkhälso-Z) efter Leif Nilsson (M) 
Dnr Ks 2017/609 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny representant till länets 
politikernätverk för folkhälsa (Folkhälso-Z) efter Leif Nilsson (M), 
som har avsagt sig sina politiska uppdrag. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Margareta 
Mahmoud-Persson (KD) väljs till representant i länets 
politikernätverk för folkhälsa (Folkhälso-Z) efter Leif Nilsson (M) 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Margareta Mahmoud Persson (KD) väljs till representant i 

länets politikernätverk för folkhälsa (Folkhälso-Z) efter Leif 
Nilsson (M) 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Margareta Mahmoud-Persson 
HR-avdelningen  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 295 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 
 

1. Nyinkomna revisionsrapporter 
- Granskning av kostorganisationen – Ekonomi och 
organisation 
 

2. Nyinkomna remisser 
- Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön – Älvros 
(besvaras 
 senast 2017-12-22) 
 

3. Livsmedelskontroller 
- Förskolan Ängen 
- Vemdalens skola 
- Furulundsskolan 
- Svedjegården Servicehus 
- Centralskolan Ytterhogdal 
- Svegsmon, Svegs Hälsocentral 
- Lofsdalens skola och förskola 
- Funäsdalens centralskola 
- Funäsdalens förskola 
- Bruksvallarnas skola och förskola 
 

4. Protokoll HR-avdelningen 
- Överläggningsprotokoll 
 Bibehållna anställnings- o löneförmåner för facklig 
 förtroendevald. 
- Protokoll över förhandling enligt 11 § 
medbestämmandelagen  (MBL). 
 Flexibel arbetstid. Ersätter protokoll 2017-04-12. 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 296 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden 
juni 2017—augusti 2017 
 
Delegerad 
beslutsfattare Beslut
  
Britt Paju  Personalärenden 
Eva Larsson   
Pär Thornberg 
Klaus Dudenhöfer 
Eva Tollin 
Kenneth Bergman 
Pär Olofsson 
Ingela Jonsson 
Mats Sjöstedt 
Maj-Lis Larsson 
 
 
Ola Regnander Avskrivning fordran 
 
Johan Fransson Upplåtelse av 

 servitut/markupplåtelse 
 
   Grannyttrande 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 297 
 
Försäljning av del av Vemdalens Kyrkby 32:16 
Dnr Ks 2017/634 
 
ÄRENDE 
 
Snowstar AB vill köpa del av Vemdalens Kyrkby 32:16, som 
bolaget sedan 2013 arrenderar, vid sin fastighet Vemdalens 
Kyrkby 32:68. När Snowstar AB köpte sin nuvarande fastighet 
ville de avvakta med att köpa det nu aktuella området, och valde 
istället att arrendera det. Nu vill man köpa loss den mark man 
arrenderar för att kunna utveckla sin verksamhet.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna köpeavtalet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunstyrelsens beslut och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Köpeavtalet godkänns. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Mark- och exploateringsingenjören  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

 
Ks § 298 
 
Överklagan av Förvaltningsrättens dom 2017-07-05 
Dnr Ks 2016/275 
 
ÄRENDE 
 
Sommaren 2016 överklagades (enligt kommunallagens 10 kap.) 
fullmäktiges beslut § 122/2016, att inte bevilja kommunstyrelsen 
respektive socialnämnden ansvarsfrihet. Förvaltningsrätten i 
Härnösand avslog överklagandet i sin dom 2017-07-05.  
 
Förvaltningsrättens dom har nu överklagats till kommarrätten i 
Sundsvall. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och 
har uppmanat kommunen att senast 2017-12-12 inkomma med 
ett skriftligt svar på överklagandet. Tidsfristen har nu förlängts så 
att kommunen tillåts lämna svaret senast 2017-12-13. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar 
på överklagandet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunledningsförvaltningens förslag antas som kommunens 
svar på överklagandet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Maj-Lis Larsson (S), Gottfrid 
Jonsson (S)och Anna-Lena Andersson (S) anmäler att de inte 
deltar i beslutet. 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningens förslag antas som 

kommunens svar på överklagandet. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Kammarrätten i Sundsvall  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 299 
 
Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros i Härjedalens 
kommun 
Dnr Ks 2017/135 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har fått möjlighet att yttra sig i samrådet gällande 
europavägs 45 (E45) dragning mellan Rengsjön och Älvros. 
Samrådet gäller E45:s lokalisering, utformning och 
miljöpåverkan. 
 
Trafikverket vill ha kommunens synpunkter senast 2017-12-22. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunalråd och 
oppositionsråd bemyndigas att utforma och underteckna 
remissvar på samrådshandling gällande ny dragning av E45 
sträckan Rengsjön—Älvros. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunalråd och oppositionsråd bemyndigas att utforma och 

underteckna remissvar på samrådshandling gällande ny 
dragning av E45 sträckan Rengsjön—Älvros. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
- 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

§ 300 
 
Övrig fråga, avtackning 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen avtackar Anna-Lena Andersson (S) som 
kommer att flytta från kommunen. 
 
_____ 
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