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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  
Paragraf 

nr 
 Ärenderubrik 

  
1 Kommunal gatubelysning, information 

2 Utvärdering av bilpoolen/transportcentralen 

3 Begäran om tilläggsanslag, Nämnden för bildning fritid och kultur 

4 Tilläggsanslag lokalkostnader budget 2018 

5 Fastighetsdag 

6 Begäran om tilläggsanslag från Socialnämnden 

7 Medborgarförslag om att byta ut duscharna till handduschar i kommunens 
offentliga lokaler 

8 Härjedalens VA-projekt 2025, finansiering 

9 Vemdalens kyrkby 29:28 m.fl.- Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 kap. 
24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Norr-Vemans vattentäkt 

10 Överklagat beslut, interimistiskt förbud Lillhärdals kyrkby 36:5 med flera 

11 Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018-2021 

12 Revisionsrapport Granskning av kostorganisationen - Ekonomi och organisation 

13 Samhällsbyggnadsförvaltningens övergripande mål 2018 

14 Köp av del av Annetorp 1:3 

15 Försäljning av del av Viken 8:5, Viken 63:1 och Viken 12:35 samt Viken 8:31 till 
Ytterhogdals IK 

16 Medborgarförslag om inflyttning till kommunen 

17 Medborgarförslag om att kommunens växel  
förändrar sitt uppdrag till medborgarservice 

18 Medborgarförslag om järnväg från Sveg till Röros, genom Hede och Funäsdalen 

19 Motion om att utreda möjligheten att i Funäsdalen göra en scen med de 
kompletteringslokaler som behövs för att kunna arrangera större föreställningar 

20 Motion om att förbättra säkerheten vintertid genom att salta E 45 och riksväg 84 

21 Motion om att renhållningsavgift inom C-område ska tas bort 
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22 Ny politisk organisation 

23 Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 

24 Godkännande av försäljning av aktier, YPRO AB 

25 Riktlinjer för bygdemedel 

26 Bygdemedel 2018 

27 Partistöd 2018 

28 Antal ersättare i kommunfullmäktige 

29 Flytt av kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-23 

30 Ändring av timtaxa för livsmedelstillsyn 

31 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

32 Avsägelse av uppdrag, Anna-Lena Andersson (S) 

33 Val av ny ledamot i kommunledningsutskottet, efter Anna-Lena Andersson (S) 

34 Val av ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Gottfrid Jonsson (S) 

35 Val av ny ersättare för ombud i Ytterhogdals elektriska kraft AB, efter Anna-Lena 
Andersson (S) 

36 Val av ny kommunstyrelsens representant till Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, efter Anna-Lena Andersson (S) 

37 Val av ny ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, efter 
Maj-Lis Larsson (S) 

38 Val av ny kommunstyrelsens representant till Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, efter Leif Nilsson (M) 

39 Val av ny ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, efter 
Leif Nilsson (M) 

40 Delegationsbeslut 

41 Meddelanden 

42 Önskemål om fastighetsförvärv, Hede företagargrupp 

43 Draghunds-VM 2018, ansökan om lån 

44 Internkontrollplan 2018 

45 Projekt, Vindkluster Härjedalen 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10:00—16:10 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Hans-Olof Törnberg (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olov Mattsson (M), tjänstgörande ersättare §§ 1—42, 44—45  
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
 Pelle Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), tjänstgörande ersättare § 43 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 1—42, 44—45 
  
Övriga deltagare Erik Bäckström, gatuingenjör § 1 
 Mikael Näsman, arbetsledare § 1 
 Klaus Dudenhoefer, kostchef §§ 1—2  
 Conny Persson, assistent §§ 1—2  
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 1—2  
 Helen Nilsson, ekonom § 6 
 Ingrid Eriksson, förslagsställare medborgarförslag § 7 
 Patrik Bergman, VA-ingenjör §§ 8—10  
 Pär Olofsson, VA-chef §§ 8—10  
 Pelle Persson (VH), observatör §§ 1—6 exklusive beslut, §§ 7—24 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragraf 1—9, 11—45  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10:00—16:10 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Hans-Olof Törnberg (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olov Mattsson (M), tjänstgörande ersättare §§ 1—42, 44—45  
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), tjänstgörande ersättare § 43 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 1—42, 44—45 
  
Övriga deltagare Erik Bäckström, gatuingenjör § 1 
 Mikael Näsman, arbetsledare § 1 
 Klaus Dudenhoefer, kostchef §§ 1—2  
 Conny Persson, assistent §§ 1—2  
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 1—2  
 Helen Nilsson, ekonom § 6 
 Ingrid Eriksson, förslagsställare medborgarförslag § 7 
 Patrik Bergman, VA-ingenjör §§ 8—10  
 Pär Olofsson, VA-chef §§ 8—10  
 Pelle Persson (VH), observatör §§ 1—6, exklusive beslut; §§ 7—24 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... Paragraf 10  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke 
  

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-01-24 5 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

 
 INFORMATION 
 Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på 

kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 
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Ks § 1 
 
Kommunal gatubelysning, information 
 
ÄRENDE 
 
Förvaltningschef Panos Alepliotis, gatuingenjör Erik Bäckström 
och arbetsledare Mikael Näsman informerar om kommunens 
åtaganden vad gäller gatubelysning. 
 
Kommunen har sedan tidigare tagit på sig att underhålla vissa 
privata gatubelysningar. Avtalen innebär generellt sett att 
kommunen åtog sig att ordna med, och därefter underhålla, 
armatur och lampa, medan fastighetsägaren betalar strömmen. 
Armaturerna börjar nu bli gamla och behöver generellt sett bytas 
ut för att över huvud taget kunna fungera. Kommunens 
underhållsansvar enligt tidigare tecknade avtal har i många fall 
löpt ut. I vissa andra fall har ingen tidsgräns bestämts i avtalet, i 
ytterligare andra fall finns över huvud taget inget skriftligt avtal. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar vilket ansvar kommunen i framtiden 
ska ta på sig vad gäller gatubelysning. 
 
_____ 
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Ks § 2 
 
Utvärdering av bilpoolen/transportcentralen 
Dnr Ks 2018/2 
 
ÄRENDE 
 
Kostchef Klaus Dudenhoefer och assistent trafikcentralen Conny 
Persson informerar om den utvärdering av 
bilpoolens/transportcentralens verksamhet under 2017, som har 
gjorts. 
 
Statistik redovisas för antal genomförda bokningar, total sträcka 
som körts, antal timmar som personal spenderar i bil, med mera. 
 
Utvärderingen visar att kostnaden för en egen bilpool är relativt 
låg jämfört med kostnaden för att leasa bilar. 
 
_____ 
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Ks § 3 
 
Begäran om tilläggsanslag, Nämnden för bildning fritid och kultur 
Dnr Ks 2017/657 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade Nbfk § 73/2017 
att hos kommunfullmäktige begära ett tillägg till nämndens 
budget 2018, om 2 110 000 kronor. Den föreslagna 
ramutökningen beror på skillnader mellan nu gällande rambudget 
och faktiska kostnader. 
 
Kostnaderna fördelas på ökade kostnader i grundskolan till följd 
av större elevantal, samt kostnader för hyra av Funäsdalens 
förskola, Bruksvallarnas skola, och Wemerskolan.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Nämnden för bildning fritid och kultur beviljas inte något 

tilläggsanslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommuneldningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Nämnden för bildning fritid och kultur beviljas inte något 

tilläggsanslag. 
 
_____
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Ks § 4 
 
Tilläggsanslag lokalkostnader budget 2018 
Dnr Ks 2018/19 
 
ÄRENDE 
 
I samband med att Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) och 
kommunen samordnade sin fastighetsförvaltning gjordes 
hyresberäkningar på de objekt som kommunen efter 
organisationsförändringen skulle hyra av Härjegårdar. Hyrorna 
skulle beräknas på ett sådant sätt att dessa skulle motsvara 
Härjegårdars driftkostnader för fastigheterna.   
 
Efter en genomgång av Härjegårdars resultat har konstaterats att 
samtliga kostnader ej medtagits i hyresberäkningarna. Följande 
brister har identifierats: 
 
Förskoleverksamheten: 
Städkostnader för kombitjänster saknas 636 000 kronor 
 
Grundskolan: 
Fjärrvärme centralskolan i Funäsdalen 364 000 kronor 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden för bildning 
fritid och kultur tillförs ytterligare budgetram avseende 
hyreskostnader med 1 000 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med ändringen att fullmäktige beslutar om omfördelning i 
ramar, på så sätt att 1 000 000 kronor omfördelas från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter till nämndens 
för bildning, fritid och kultur budget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Ks § 4, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Nämnden för bildning fritid och kultur tillförs ytterligare 

budgetram avseende hyreskostnader med 1 000 000 kronor, 
genom att medlen omfördelas från kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda utgifter. 

 
_____ 
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Ks § 5  
 
Fastighetsdag 
 
ÄRENDE 
 
Med anledning av ärendet ”tilläggsanslag lokalkostnader budget 
2018” (Dnr Ks 2018/19) diskuterar kommunstyrelsen behovet av 
djupare samverkan mellan Härjegårdar fastighets AB (HFAB) 
och kommunen, i egenskap av ägare till bolaget.  
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S), biträdd av Stig Holm (C), yrkar att 
kommunchefen får i uppdrag att anordna en ”fastighetsdag” där 
kommunen tillsammans med HFAB går igenom kostnads- och 
ansvarsfördelningen mellan kommun och HFAB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Jonssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att anordna en ”fastighetsdag” 

där kommunen tillsammans med HFAB går igenom kostnads- 
och ansvarsfördelningen mellan kommun och HFAB. 

 
_____  
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Ks § 6 
 
Begäran om tilläggsanslag från Socialnämnden 
Dnr Ks 2017/577 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden beslutade Sn § 156/2017 att hos 
kommunfullmäktige begära ett tillägg till nämndens budget 2018, 
om 5 486 000 kronor. 
 
Den föreslagna ramutökningen beror på att socialförvaltningen 
inte kan identifiera trovärdiga effektiviseringsmöjligheter inför 
2018. Socialförvaltningen bedömer att om budget 2018 ligger 
kvar på idag gällande nivå, kan det komma att innebära att 
förvaltningens verksamhetsutveckling avstannar. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att tilläggsanslag för 
socialnämndens verksamhet beviljas, men att medlen ska 
disponeras av kommunstyrelsen i ett för ändamålet särskilt 
konto. Zetterström-Bäcke yrkar vidare att anslaget beviljas 
endast under förutsättning att socialnämnden fortsätter sitt 
åtgärdsarbete för att komma i budgetram samt åtgärder för bättre 
arbetsmiljö, samt att socialnämnden under året ska 
återrapportera arbetet både med arbetsmiljö och ekonomi vid 
varje sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 11:30—11:40. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkanden och finner att 
de bifalls. 
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Ks § 6, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Tilläggsanslag på 5 486 000 kronor beviljas för 

socialnämndens verksamhet, medlen ska dock disponeras av 
kommunstyrelsen i ett för ändamålet särskilt konto. 

 
- Anslaget beviljas endast under förutsättning att 

socialnämnden fortsätter sitt åtgärdsarbete för att komma i 
budgetram samt åtgärder för bättre arbetsmiljö. 

 
- Socialnämnden ska vid varje sammanträde i kommunstyrelsen 

under året återrapportera utveckling både med avseende på 
arbetsmiljö och på ekonomiskt läge. 

 
_____
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Ks § 7 
 
Medborgarförslag om att byta ut duscharna till handduschar i 
kommunens offentliga lokaler 
Dnr Ks 2017/470 
 
ÄRENDE 
 
Ingrid Eriksson, Sveg, föreslår att duschar i badhuset, samt 
andra offentliga duschar, byts ut till så kallade handduschar – det 
vill säga duschar på vilka man över tid måste hålla en knappt 
intryckt för att vatten ska släppas fram. 
 
Ärendets beredning 
 
Det finns 12 kommunala offentliga anläggningar inom kommunen 
med totalt 131 duschar. 100 av dessa är väggfasta installationer 
och 31 är. En ny duschpanel kostar inklusive VVS-arbete och 
material runt 10 000 kronor. Att byta ut alla "väggfasta" dusch-
munstycken (ej medräknat Härjegårdars lägenheter) innebär en 
kostnad på totalt cirka 1 000 000 kronor. På Svegsbadet finns en 
dusch med handduschstycke på damernas samt en inne i 
gruppomklädningsrummet. Inne på herrarnas har det funnits, den 
har dock tagits bort då den upprepade gånger föll offer för 
skadegörelse. Inne i herrarnas gruppomklädningsrum finns 
fortfarande handdusch. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en lösning med 
båda varianterna duschar är lämplig, då det även finns de som 
föredrar varianten med vatten från fast vägginstallation. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att vid framtida 
underhållsåtgärder ta förslagsställarens begäran i beaktande. 
 
Förslagsställaren närvarar och yttrar sig över ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____
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Ks § 8 
 
Härjedalens VA-projekt 2025, finansiering 
Dnr Ks 2017/156 
 
ÄRENDE 
 
Det har pågått en betydande utveckling av fjällturismen i 
Härjedalens kommun med en stor etablering av nya fritidshus-
områden och turistverksamheter. Detta har ökat trycket på de 
kommunala VA-försörjningsanläggningarna samtidigt som 
myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på 
framförallt avloppsanläggningarna har blivit hårdare. Därför 
startades projektet VA 2025 för att se över VA-försörjningen i 
Funäsdalsområdet, Vemdalsområdet samt Sveg. Projektet har 
tagit fram en vägvalsutredning där både olika vägval om hur VA 
ska lösas i de olika områdena samt hur man bäst löser 
VA-försörjningen tekniskt ingår. Projektet har även utrett hur de 
olika vägvalen och tekniska lösningarna påverkar VA-taxan.  
 
Kommunen har krav på sig från Länsstyrelsen att projektet ska 
vara genomfört till och med 2025, vilket innebär att det tills dess 
ska finnas avloppsanläggningar som klarar de myndighetskrav 
som finns gällande miljö- och hälsoskyddsaspekter. Då tillstånds-
processer, framtagande av handlingar, undersökningar med 
mera är tidskrävande och tiden är knapp behöver kommunen 
snarast ta ett inriktningsbeslut om vilken väg man ska gå. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att projektet VA 2025 
går vidare med alternativen F2 och V3, som presenteras 
promemoria daterad 2017-11-24. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägget att i Sveg 
byggs ny anläggning på samma plats som befintlig anläggning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
tillsammans med Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande och finner 
att de bifalls. 
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Ks § 8, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Projektet VA 2025 går vidare med alternativen F2 och V3. I 

Sveg byggs ny anläggning på samma plats som befintlig 
anläggning. 

 
_____ 
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Ks § 9 
 
Vemdalens kyrkby 29:28 m.fl.- Förlängning av interimistiskt 
förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom blivande 
vattenskyddsområde för Norr-Vemans vattentäkt 
Dnr Ks 2018/14 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvalitén upprättas vattenskyddsområden 
i flera områden inom kommunen, däribland det rubricerade. För 
att undvika påverkan från enskilda avlopp, bergborrade brunnar 
och annat är ett interimistiskt förbud den skyndsammaste vägen 
till ett tillfälligt skydd till dess att ett permanent vatten-
skyddsområde är upprättat. 
 
Grundvattenundersökningar har pågått sedan 2012 längs Norr-
Vemans dalgång (Midvatten, 2012). De preliminära resultaten 
(Midvatten, 2014) indikerar att den framtida vattenförsörjningen 
för Vemdalsskalet med angränsande områden skulle kunna 
baseras på grundvattenuttag längs Norr-Veman. Skyddsläget i 
Norr-Vemans dalgång är förhållandevis bra tack vare att antalet 
föroreningskällor är få. Detta kan dock snabbt ändras om 
markanvändningen förändras. Det pågår idag en översyn av 
dricksvattenförsörjningen i Vemdalsområdet, ett arbete som drivs 
tillsammans med VA-avdelningen i Bergs kommun. Norr-Veman 
är med i utredningen som ett alternativ till vattenförsörjning. Detta 
arbete har påbörjats, men för att säkerställa dricksvattenkvalitén 
tills utredningen är klar behöver det interimistiska beslutet för-
längas. 
 
Avgränsningen av det interimistiska förbudet har ändrats och 
minskats ner jämfört med beslutet från 2015-01-14, Ks § 9. 
Härjedalens kommun har för avsikt att ansöka om att fastställa 
vattenskyddsområde, enligt 7 kap. 21 § miljöbalken, för Norr-
Veman vilket dock är en tidskrävande process som dessutom 
kräver att pågående utredningar slutförs. För att området ska 
erhålla ett visst skydd fram till dess att ett vattenskyddsområde är 
fastställt beslutade kommunstyrelsen 2015-01-14 att fastställa ett 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken. 
 
Av 7 kap. 24 § miljöbalken framgår att om det finns särskilda 
skäl, får förbuden förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om 
det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i 
ytterligare högst ett år. Skälen för en tidsmässig förlängning 
bedöms vara särskilda och därmed godtagbara.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 9, fortsättning 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
förlänger sitt beslut från 2015-01-14, Ks § 9 till dess att skydds-
föreskrifter för den nya vattentäkten fastställts, dock längst till och 
med den 25 januari 2019 med avgränsningar enligt kartbilaga. 
 
Beslutet gäller, i enlighet med vad som framgår av 7 kap. 24 § 2 
st miljöbalken om interimistiskt förbud, omedelbart även om det 
överklagas. Eftersom delgivning ska ske med ett stort antal anser 
miljö- och byggförvaltningen att beslutet bör delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. Kungörelsen ska 
då inom tio dagar från dagen för detta beslut införas i tidningarna 
Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen Härjedalen och 
Östersunds-Posten. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset, Härjedalens kommun och på kommunens 
hemsida. Delgivning anses ha skett två veckor efter detta beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-01-14 Ks § 9, förlängs till dess 

att skyddsföreskrifter för den nya vattentäkten fastställts, dock 
längst till och med 2019-01-25 med avgränsningar enligt 
kartbilaga.  

 
- Beslutet ska delges genom kungörelsedelgivning enligt 

delgivningslagen. Beslutet hålls tillgängligt på 
Medborgarhuset, Härjedalens kommun och på kommunens 
hemsida. Kungörelsen ska inom tio dagar från dagen för 
beslut införas i tidningarna Nya Länstidningen i Östersund, 
Tidningen Härjedalen och Östersundsposten. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 10 
 
Överklagat beslut, interimistiskt förbud Lillhärdals kyrkby 36:5 
med flera 
Dnr Ks 2017/476 
 
ÄRENDE 
 
Fastighetsägare i Lillhärdal har överklagat kommunfullmäktiges 
beslut Kf § 159/2017 om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § 
miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Lillhärdals 
vattentäkt. Länsstyrelsen i Jämtlands län har begärt kommunens 
yttrande över överklagan. 
 
Förslag till yttrande föreligger. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget till yttrande 
antas som kommunstyrelsens yttrande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar yrkandet och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens yttrande 

över överklagan. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 11 
 
Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018-2021 
Dnr Ks 2017/658 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har sedan 2012 deltagit i Partnerskap 
Fjällvägen, som är ett samarbete mellan kommunerna längs 
vägarna 83 och 84. Partnerskapets huvuduppgift är att verka för 
hållbar regional utveckling längs vägstråket Tönnebro—
Bollnäs—Järvsö—Ljusdal—Sveg—Funäsdalen—Norska 
gränsen. 
 
Tidigare har partnerskapet drivits som ett projekt med 
projektmedel och en anställd projektledare. Under 2017 har man 
försökt hitta nya former att samverka på. Det senaste året har 
partnerskapet bedrivits med medlemsavgifter från deltagande 
kommuner och verksamheter, med Bollnäs kommun som 
värdkommun. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun deltar i Partnerskap Fjällvägen 2018—

2021. Deltagandet finansieras med 20 000 kronor per år ur 
näringslivsavdelningens budget. 

 
- Anders Häggkvist samt Gunilla Zetterström-Bäcke utses att 

delta i projektets styrgrupp som ordinarie ledamot respektive 
ersättare. 

 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsutskottets förslag med ändringen att 
kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet utses att 
delta i projektets styrgrupp som ordinarie ledamot respektive 
ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt ändringyrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 11, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun deltar i Partnerskap Fjällvägen 2018—

2021. Deltagandet finansieras med 20 000 kronor per år ur 
näringslivsavdelningens budget. 

 
- Kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsrådet utses att 

delta i projektets styrgrupp som ordinarie ledamot respektive 
ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 12 
 
Revisionsrapport Granskning av kostorganisationen - Ekonomi 
och organisation 
Dnr Ks 2017/612 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har under hösten 2017 granskat 
kommunens kostorganisation och lämnar i revisionsrapport 
daterad 2017-11-22 en rad rekommendationer. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
svarar revisorerna enligt det förslag som förvaltningen 
presenterar i tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen svarar revisorerna enligt det förslag som 

samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar i tjänsteutlåtande 
daterat 2018-01-16. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 13 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens övergripande mål 2018 
Dnr Ks 2017/659 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet gav i Klu § 9/2018 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera det förslag 
till verksamhetsmål 2018 som då presenterades.  
 
Vid dagens sammanträde presenteras reviderat förslag till 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsmål 2018.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslag till 
verksamhetsmål 2018 antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till verksamhetsmål 

2018 antas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 14 
 
Köp av del av Annetorp 1:3 
Dnr Ks 2017/619 
 
ÄRENDE 
 
Reningsanläggningen för avloppsvatten i Lillhärdal behöver 
byggas till för att anläggningen fortsatt ska motsvara de krav som 
ställs på sådana anläggningar. För att kunna genomföra 
tillbyggnaden behöver kommunen anskaffa mark. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett köpeavtal 
avseende fastigheten Annetorp 1:3. Enligt köpeavtalet 
genomförs köpet endast under förutsättning att tillstånd att 
bedriva reningsverksamhet beviljas. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Fastighetsaffären godkänns enligt köpeavtalet. Finansiering ur 

eget kapital. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Fastighetsaffären godkänns enligt köpeavtalet. Finansiering ur 

eget kapital. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 15 
 
Försäljning av del av Viken 8:5, Viken 63:1 och Viken 12:35 samt 
Viken 8:31 till Ytterhogdals IK 
Dnr Ks 2018/30 
 
ÄRENDE 
 
Ytterhogdals IK äger inte all mark vid idrottsplatsen i Ytterhogdal. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att om kommunen 
skulle sälja mark runt idrottsanläggningen blir det en bättre 
arrondering och lättare att underhålla. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att försäljning av del av Viken 8:5, Viken 63: 1 och Viken 
12:35 samt Viken 8:31 godkänns enligt köpeavtal. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
godkänner försäljningen enligt förvaltningens förslag 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Försäljning av del av Viken 8:5, Viken 63: 1 och Viken 12:35 

samt Viken 8:31 godkänns enligt köpeavtal. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 16 
 
Medborgarförslag om inflyttning till kommunen 
Dnr Ks 2016/615 
 
ÄRENDE 
 
Magnus Karlsson och Anette Cederwall, Vemdalen respektive 
Vemhån, föreslår åtgärder som kommunen kan vidta för att 
främja inflyttning till kommunen. Flera av åtgärderna föreslås 
samlas i ett så kallat ”superpaket” med förmåner. 
 
Ärendets beredning 
 
Redan idag får de som flyttar till Härjedalens Kommun ett mindre 
”Härjedalskort”. Efter möten, den 28 april och 10 november 2017, 
med förslagsställarna har kommunledningsförvaltningen kommit 
fram till att det finns andra åtgärder som är viktigare för att öka 
inflyttning till kommunen, såsom till exempel fler bostäder. 
Kommunledningsförvaltningen tar med sig idéerna om 
”superpaketet” för framtida utveckling av Härjedalskortet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 17 
 
Medborgarförslag om att kommunens växel förändrar sitt 
uppdrag till medborgarservice 
Dnr Ks 2017/206 
 
ÄRENDE 
 
Urban Sjelin, Vemdalen, föreslår att kommunens växels uppdrag 
förändras till medborgarservice med uppdrag att till exempel 
svara på frågor om kommunens olika förvaltningar, serva med 
blanketter, enklare rådgivning, etcetera. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningsutskottet beslutade Klu § 62/2013 att låta 
genomföra en förstudie av ett möjligt kundcenter i Härjedalens 
kommun. Efter genomförd utredning beslutade 
kommunledningsutskottet Klu § 108/2014, att för tillfället inte 
fortsätta arbetet med ett sådant kundcenter.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Göran Påhlson (S) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
Stig Holm (C), biträdd av Mats Ericsson (C) och Thomas Wiklund 
(M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår avslag till 
medborgarförslaget. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 17, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Zetterström-Bäckes yrkande mot Holms 
yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Holms 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för Holms yrkande, Nej-röst för Zetterström-Bäckes 
yrkande. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Thomas Wiklund (M), Mats 
Ericsson (C), Hans-Olof Törnberg (M), Stig Holm (C), Lars-Olov 
Mattsson (M) 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Maj-Lis Larsson (S), 
Gottfrid Jonsson (S), Göran Påhlson (S), Pelle Johansson (S). 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 ja-
röster beslutar att bifalla Holms yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 18 
 
Medborgarförslag om järnväg från Sveg till Röros, genom Hede 
och Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/616 
 
ÄRENDE 
 
Ingrid Zetterström, Funäsdalen, föreslår att kommunen beslutar 
om järnväg från Sveg till Rörös, via Hede och Funäsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att anläggning av 
järnväg inte uttryckligen anges som en kommunal angelägenhet i 
kommunallagen (SFS 2017:725) och föreslår att 
medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 19 
 
Motion om att utreda möjligheten att i Funäsdalen göra en scen 
med de kompletteringslokaler som behövs för att kunna 
arrangera större föreställningar 
Dnr Ks 2017/87 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Hedin (S) föreslår att Härjedalens kommun utreder 
möjligheterna att i Funäsdalen tillskapa en scen med de 
kompletteringslokaler som behövs för att kunna arrangera större 
föreställningar, samt att man därefter återkommer till 
kommunfullmäktige med förslag till lösning samt finansiering. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunens kulturenhet har genomfört en nutidsorientering där 
alternativa utvecklingsspaningar har tagits fram. 
Kostnadsberäkningar för de olika alternativen kräver 
förvaltningsöverskridande utredningar som kommunstyrelsen bör 
besluta om. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Motionen bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen bifalls. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 20 
 
Motion om att förbättra säkerheten vintertid genom att salta E 45 
och riksväg 84 
Dnr Ks 2017/98 
 
ÄRENDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att kommunen ska utöva 
påtryckningar gentemot trafikverket för att få till stånd saltning av 
vägarna 45 respektive 84 
 
Ärendets beredning 
 
Trafikverket har redan beslutat att salta väg 45 sträckan 
Västbacka—Sveg—Brunflo. 
 
Salt är inte effektivt vid samtliga temperaturer, utan företrädesvis 
i intervallet 0 till -6 grader. Saltning är inte heller effektivt på 
vägar med relativt lite trafik. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Motionen avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 21 
 
Motion om att renhållningsavgift inom C-område ska tas bort 
Dnr Ks 2017/117 
 
ÄRENDE 
 
Pelle Persson (VH) föreslår i första hand att bebyggelse inom de 
så kallade C-områdena ska befrias från renhållningsavgift i de 
fall ägaren redan betalar grundavgift i A- eller B-område. Persson 
föreslår i andra hand att C-områden tas bort från 
”renhållningskartan” och att bebyggelse inom dagens C-områden 
helt befrias från renhållningsavgifter. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt den så kallade likställighetsprincipen i kommunallagens 
(SFS 2017:725) 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina 
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att båda av de 
alternativ som Persson föreslår skulle innebära ett brott mot 
likställighetsprincipen och därmed skulle leda till ett beslut som 
strider mot lag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Hans-Olov Törnberg (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Törnbergs yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14:40—14-:55  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 22 
 
Ny politisk organisation 
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Arbete med att ta fram förslag till en ny politisk organisation för 
Härjedalens kommun har pågått sedan 2016. Vid dagens 
sammanträde föreligger förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelsen, förslag till bestämmelser om ersättningar till 
förtroendevalda, samt en organisationsskiss över föreslagen ny 
organisation. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att de handlingar i 
ärendet som föreligger vid dagens sammanträde remitteras till de 
partier som i dagsläget finns representerade i 
kommunfullmäktige, inför beslut i kommunfullmäktige 2018-04-
23. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- De handlingar i ärendet som föreligger vid dagens 

sammanträde remitteras till de partier som i dagsläget finns 
representerade i kommunfullmäktige, inför beslut i 
kommunfullmäktige 2018-04-23. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 23 
 
Samverkan mellan Härjedalens och Bergs kommuner 
Dnr Ks 2017/115 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 216/2017 att tillsammans 
med Bergs kommun bilda en gemensam miljö- och byggnämnd, 
samt ett gemensamt bolag för VA och renhållning. För att kunna 
implementera kommunfullmäktiges beslut måste en rad 
verkställighetsåtgärder vidtas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att till styrgrupp för 
samverkansprojekten (VA/renhållning och miljö och bygg) utses 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
oppositionsråd och kommunchef, samt att styrgruppen får i 
uppdrag att genomföra samverkansprojekten gemensamt VA och 
renhållningsbolag samt gemensam miljö- och byggnämnd och 
förvaltning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Till styrgrupp för samverkansprojekten (VA/renhållning och 

miljö och bygg) utses kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande, oppositionsråd och kommunchef. 

 
- Styrgruppen får i uppdrag att genomföra samverkansprojekten 

gemensamt VA och renhållningsbolag samt gemensam miljö- 
och byggnämnd och förvaltning i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 24 
 
Godkännande av försäljning av aktier, YPRO AB 
Dnr Ks 2018/15 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB (HFAB) ansöker i skrivelse daterad 
2018-01-15 om kommunfullmäktiges tillstånd att sälja samtliga 
aktier i Ytterhogdals produkter AB (YPRO). 
 
I köpet ingår inte fastigheterna Viken 6:75 eller Viken 52:2, vilka 
överlåts till HFAB innan affären slutförs. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna HFAB:s begäran. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Härjegårdar Fastighet AB:s begäran godkänns. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 25 
 
Riktlinjer för bygdemedel 
Dnr Ks 2017/466 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade i Klu § 125/2017 att riktlinjer för 
bygdemedel ska beslutas vid dagens sammanträde i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
riktlinjer och föreslår att kommunstyrelsen antar dessa. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist yrkar att de så kallade ”A-” 
respektive ”N-fonderna” slås ihop till en fond, men att den idag 
gällande geografiska indelningen behålls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- De så kallade ”A-” respektive ”N-fonderna” slås ihop till en 

fond, den idag gällande geografiska indelningen behålls. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 26 
 
Bygdemedel 2018 
Dnr Ks 2017/665 
 
ÄRENDE 
 
Bygdemedel kan ansökas en gång per år, sista ansöknings-
datum 31 oktober. Sedan ansökningarna kommit in till Läns-
styrelsen, begär Länsstyrelsen kommunernas i länet yttranden 
över de ansökningar som är aktuella för respektive kommun. 
 
Kommunerna ska i sina yttranden ange vilka ansökningar som 
prioriteras, och vilka eventuella villkor som kommunen ställer 
upp. Om en ansökan har ändrats under kommunens beredning 
ska det framgå hur innehåll, kostnader och finansiering har 
ändrats jämfört med ursprunglig ansökan.  
 
När ansökningar prioriteras ska kommunerna beakta miljö, 
jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet och integration. 
Kommunerna ska prioritera ansökningar som gäller hela insatser, 
och som inte kräver ytterligare stöd för att fullföljas. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
fördelning av bygdemedel och föreslår kommunstyrelsen föreslå 
Länsstyrelsen i Jämtlands län att bifalla ansökningar om 
allmänna bygdemedel (A) enligt förslaget, samt att föreslå 
Länsstyrelsen bifalla ansökningar om bygdemedel för 
näringslivsändamål (N) enligt förslag. Övriga ansökningar avslås 
på grund av brist på medel. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att de bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen Jämtlands län att 

bifalla ansökningar om allmänna bygdemedel (A) enligt 
förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. 

 
- Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen Jämtlands län att 

bifalla ansökningar om bygdemedel för näringslivsändamål (N) 
enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på 
medel. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-01-24 38 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 27 
 
Partistöd 2018 
Dnr Ks 2018/1 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) får kommunen lämna 
ekonomiskt eller annat stöd till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige ska i så fall årligen besluta om 
utbetalning av stöd. Hur erhållet partistöd har använts ska enligt 
lagen årligen redovisas. Om inte användningen av utbetalat stöd 
redovisas, betalas inget stöd för nästkommande år. Fullmäktige 
godkände Kf § 114/2017 partiernas redovisning av stöd utbetalat 
2016. Stöd utbetalat 2017 redovisas under våren 2018. 
 
Av Härjedalens kommuns reglemente för partistöd framgår 
närmare utformningen av kommunens partistöd. Stödet beräknas 
utifrån hur många mandat i fullmäktige som respektive parti 
innehar. Grundstöd utgår med 13 683 kronor per mandat, 
kanslistöd utgår med 5 663 kronor per mandat – dock högst för 
fem mandat. Endast de mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd (enligt 14 kap. i vallagen) beaktas vid beräkningen av 
partistöd. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
utbetalning av partistöd 2018. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Partistöd 2018 betalas ut enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 27, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Partistöd 2018 betalas ut enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 28 
 
Antal ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr Ks 2017/656 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 213/2017 att antalet 
ledamöter i kommunfullmäktige ska uppgå till 31 stycken. När 
beslut fattas om förändring av antalet ledamöter ska också beslut 
fattas om antalet ersättare. Enligt Kommunallagen (SFS 
2017:725) 5 kap. 8 § ska antal ersättare utgöra en viss andel, 
dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
fullmäktige. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara 15. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara 15. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 29 
 
Flytt av kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-
23 
 
ÄRENDE 
 
Det beslutade datumet för kommunstyrelsens sammanträde i 
maj, 2018-05-23, sammanfaller med datumet för årsstämma i 
Härjeåns Kraft AB. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-05-23 flyttas till 2018-05-22. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-23 flyttas till 

2018-05-22. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 30 
 
Ändring av timtaxa för livsmedelstillsyn 
Dnr Ks 2018/3 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen utövade 2016 tillsyn över kommunens 
livsmedelskontroll, och konstaterade då att kommunen bör se 
över sin timtaxa för livsmedelstillsyn. Miljö- och byggnämnden 
har utrett kostnader för livsmedelstillsyn och konstaterar att den 
faktiska kostnaden är 1 600—1 700 kronor per timme. Av olika 
skäl bedöms en höjning av taxan till den nivån inte genomförbar. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Taxan för livsmedelstillsyn bestäms till 1 300 kronor per timme 

för handläggning av livsmedelsärenden. 
 
- Ny taxa gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut 

därom har justerats. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Taxan för livsmedelstillsyn bestäms till 1 300 kronor per timme 

för handläggning av livsmedelsärenden. 
 
- Ny taxa gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut 

därom har justerats. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 31 
 
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 en statistikrapport 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 verkställts och 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 tre 2017. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämnden föreslår att rapport gällande gynnande ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal tre 2017 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialnämndens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapport gällande gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS kvartal tre 2017 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 32 
 
Avsägelse av uppdrag, Anna-Lena Andersson (S) 
Dnr Ks 2017/662 
 
ÄRENDE 
 
Anna-Lena Andersson (S) avsäger sig från och med dagens 
datum sina uppdrag som ledamot i kommunledningsutskottet, 
som ledamot i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta och som ersättare till ombud i Ytterhogdals 
elektriska kraft AB. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Anderssons 
avsägelser godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anna-Lena Anderssons avsägelser godkänns. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 33 
 
Val av ny ledamot i kommunledningsutskottet, efter Anna-Lena 
Andersson (S) 
Dnr Ks 2018/56 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ledamot i 
kommunledningsutskottet efter Anna-Lena Andersson (S) som 
från och med dagens datum har avsagt sig uppdraget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Gottfrid Jonsson (S) väljs 
till ledamot i kommunledningsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Gottfrid Jonsson (S) väljs till ledamot i 

kommunledningsutskottet. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 34 
 
Val av ny ersättare i kommunledningsutskottet efter Gottfrid 
Jonsson (S) 
Dnr Ks 2018/57 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ersättare till 
kommunledningsutskottet efter Gottfrid Jonsson, som vid dagens 
sammanträde har valts till ledamot i utskottet. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Pelle Johansson (S) väljs 
till ersättare i kommunledningsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Pelle Johansson (S) väljs till ersättare i 

kommunledningsutskottet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 35 
 
Val av ny ersättare för ombud i Ytterhogdals elektriska kraft AB, 
efter Anna-Lena Andersson (S) 
Dnr Ks 2018/58 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ersättare till ombud i 
Ytterhogdals elektriska kraft AB efter Anna-Lena Andersson (S) 
som från och med dagens datum har avsagt sig sitt uppdrag. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Pelle Johansson (S) väljs 
till ersättare för ombud i Ytterhogdals elektriska kraft AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Pelle Johansson (S) väljs till ersättare för ombud i 

Ytterhogdals elektriska kraft AB. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 36 
 
Val av ny kommunstyrelsens representant till  
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, efter 
Anna-Lena Andersson (S) 
Dnr Ks 2018/59 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny representant till Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) efter 
Anna-Lena Andersson (S) som från och med dagens datum har 
avsagt sig sitt uppdrag. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Maj-Lis Larsson (S) väljs 
till representant i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Maj-Lis Larsson (S) väljs till representant i Härjedalens råd för 

pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 37 
 
Val av ny ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, efter Maj-Lis Larsson (S) 
Dnr Ks 2018/60 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ersättare till Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) efter Maj-Lis 
Larsson som vid dagens sammanträde har valts till ordinarie 
representant i rådet. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att hon själv väljs till 
ersättare i rådet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) väljs till ersättare i Härjedalens 

råd för pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 38 
 
Val av ny kommunstyrelsens representant till Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta, efter Leif Nilsson (M) 
Dnr Ks 2017/559 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny representant till Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) efter Leif 
Nilsson (M) som avsagt sig uppdraget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Thomas Wiklund (M) 
väljs till representant i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund (M) väljs till representant i Härjedalens råd 

för pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 39 
 
Val av ny ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta, efter Leif Nilsson (M) 
Dnr Ks 2017/560 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ordförande i Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) efter Leif Nilsson 
(M) som avsagt sig uppdraget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Andes Häggkvist (C) yrkar att Thomas Wiklund (M) 
väljs till ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Thomas Wiklund (M) väljs till ordförande i Härjedalens råd för 

pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 40 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden 
september 2017 – november 2017 
 
Delegerad 
beslutsfattare Beslut
  
Mats Sjöstedt Personalärenden 
Ingela Jonsson 
Kenneth Bergman 
Eva Larsson 
Linda Bergström 
Ronny Sandnes-Fundin 
Eva Eriksson 
Panos Alepliotis 
Lena Löfskog 
Eva Tollin 
Patrick Andreasson 
Klaus Dudenhöfer 
 
Ann-Kristin Olofsson Bostadsanpassningsbidrag 
  Upprustningsbidrag  
 
Johan Fransson Grannyttrande 
   Lantmäteriförrättning 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 41 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Nyinkomna revisionsrapporter 
- Granskning av Hälsoarbetet i kommunen – Rutiner och 
 organisation 
 Dnr KS 2018/31 
 

2. Nyinkomna remisser 
- Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism 
och växande besöksnäring (SOU 2017:95) 
Dnr KS 2018/5 
 

3. Livsmedelskontroller 
- Sonfjällsskolan Hede 
 Dnr KS 2018/9 
 

4. Protokoll HR-avdelningen 
- Lokalt kollektivavtal – LOK 17, Vision 
- Lokalt kollektivavtal – LOK 17, SSR 
- Lokalt kollektivavtal – LOK 17, Ledarna 
 

5. Underrättelser bygglov 
 

6. Tillsynsrapport Jämtlands räddningstjänstförbund 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 41, fortsättning 
 

8. Protokoll  
- Region Jämtland Härjedalen, 2017-11-28 
 § 172 Gemensam nämnd för samverkan och service, 
 utveckling samt specialistfunktioner 
- Region Jämtland Härjedalen, 2017-11-06 
 Primärkommunala samverkansrådet 
- Region Jämtland Härjedalen, 2017-11-06 
 Regionenens samverkansråd 
- Region Jämtland Härjedalen, 2017-12-04 
 Primärkommunala samverkansrådet 
- Region Jämtland Härjedalen, 2017-12-04 
 Regionenens samverkansråd 
- Åre kommun, 2017-12-14 
 Kf § 109 Uppsägning samarbetsavtal GNU (Gemensam 
 nämnd för upphandlingssamverkan) 
 

9. Sammanträdesdatum primärkommunala samverkansrådet 
och regionens samverkansråd 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 42 
 
Önskemål om fastighetsförvärv, Hede företagargrupp 
Dnr Ks 2017/452 
 
ÄRENDE 
 
Hede Företagargrupp har i september 2017 framfört önskemål 
om att förvärva fastigheter som ligger i anslutning till Hede 
Företagargrupps fastigheter, bland annat golfbanan, Hede 
turistbyrå och Hede camping. Företagargruppen anser att skötsel 
av fastigheterna skulle bli effektivare och bättre med ett samlat 
ägande. 
 
I samband med diskussionerna om försäljningen av de 
fastigheter Hede Företagargrupp framfört önskemål om att köpa 
har köp av fler fastigheter, som inte är knutna till någon 
verksamhet som Härjedalens kommun bedriver, aktualiserats 
bland annat det så kallade Magasinet och Hede utomhusbad. 
 
En förutsättning för övertagandet av utomhusbadet är att 
kommunen lämnar ett driftbidrag under en tio års-period. 
Härjegårdar har finansierat detta driftbidrag de senaste två åren. 
 
Hede Företagargrupp åtar sig att anlägga och sköta en 
hundrastgård inom området samt övertar driften på en lekplats 
som kommunen anlägger. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att Härjedalens kommun försäljer fastigheterna Härjedalen Hede 
Kyrkby 52:11, Härjedalen Hede Kyrkby 11:17, del av Härjedalen 
Hede Kyrkby 25:12, del av Härjedalen Hede Kyrkby 52:2, del av 
Härjedalen Hede Kyrkby 10:45, del av Härjedalen Hede Kyrkby 
83:3 och del av Härjedalen Hede Prästbord 1:7 till Hede 
Företagargrupp i enlighet med köpeavtal och karta. 
Förvaltningen föreslår vidare att Hede företagargrupp beviljas ett 
bidrag om 200 000 per år i tio år för driften av utomhusbadet, 
samt att driftbidraget betalas ut som en engångssumma och 
finansieras med medel från försäljningen av Härjedalens Turism 
AB. 
 
YRKANDE 
 
Hans-Olov Törnberg (M) yrkar bifall till 
kommuneldningsförvaltningens förslag med ändringen att 
driftsbidraget betalas ut årsvis, 200 000 kronor per år i tio år. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras för 
att ta fram ett förslag till driftavtal.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 42, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att ta fram ett förslag till driftavtal. 
 
_____  
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Ks § 43 
 
Draghunds-VM 2018, ansökan om lån 
Dnr Ks 2018/37 
 
ÄRENDE 
 
Svegs företagar- och utvecklingsgrupp (SFU), genom 
projektledare Niklas Andersson, ansöker om ett lån à 400 000 
kronor till kostnader i samband med anordning av Draghunds-VM 
2018. 
 
SFU:s syfte med lånet för att motverka möjliga likviditetsproblem 
under våren 2018. 
 
YRKANDE 
 
Göran Påhlson (S) yrkar att ansökan bifalls med högst 400 000 
kronor, att återbetalas så snart de så kallade ”Leader-medlen” 
har betalats ut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Påhlsons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ansökan bifalls med högst 400 000 kronor, att återbetalas så 

snart de så kallade ”Leader-medlen” har betalats ut. 
 
JÄV 
 
Lars-Olov Mattsson deltar inte i ärendets handläggning. 
 
_____  
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Ks § 44 
 
Internkontrollplan 2018 
Dnr Ks 2018/38 
 
ÄRENDE 
 
Varje kommunal nämnd ska enligt kommunallagens (SFS 
2017:725) 6 kap. 6 § bland annat se till att nämndens 
verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges riktlinjer och med 
lag och författningar. Varje nämnd ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
kommunstyrelsens internkontrollplan 2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att internkontrollplanen 
godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Internkontrollplanen godkänns. 
 
_____  
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Ks § 45 
 
Projekt, Vindkluster Härjedalen 
Dnr 2018/48 
 
ÄRENDE 
 
Energimyndigheten har inom ramarna för Nätverket för vindbruk 
bjudit in intresserade parter att söka om projektmedel under 
perioden 2018-01-02—2018-03-16. I aktuell utlysning prioriteras 
projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens 
lokala förankring, ökad lokal nytta, och samverkansprojekt för att 
skapa dialog och stärka samarbetet mellan intressenter såväl 
regionalt som internationellt. 
 
Kommunen har sedan tidigare skissat på ett projekt tillsammans 
med det lokala näringslivet och berörda aktörer i regionen. 
Arbetsnamnet är Vindkluster Härjedalen. 
 
Vid etablering och drift av vindparker krävs arbetskraft från en 
rad olika kunskapsområden, vilket lokalt kan ge uppsving i 
näringslivet samt permanent inflyttning. 
 
Detta projekt ger förutsättningar att tidigt i en etableringsprocess 
arbeta för att engagera det lokala näringslivet, samt minskar 
risken att projektörer använder arbetskraft från andra delar av 
landet och världen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
delegerar beslutet till kommunledningsutskottet att besluta om att 
göra en ansökan. Beslut om medfinansiering delegeras också till 
kommunledningsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen delegerar till kommunledningsutskottet att 

besluta om en ansökan ska ställas till Energimyndigheten. 
 
- Kommunstyrelsen delegerar till kommunledningsutskottet att 

besluta hur medfinansiering av projektet ska lösas. 
 
_____ 
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