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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 09:00—09:30 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Anita Thuresson (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jan-Erik Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olov Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Leif Nilsson (S), tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), tjänstgörande ersättare 
  
  
Ej beslutande  
  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 46—48  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist §§ 46—48  
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 46—48 
  

 
 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 § 46 
 
Direktiv till ombud, Inlandsbanan AB 
Dnr Ks 2018/77 
 
ÄRENDE 
 
Styrelsen i Inlandsbanan AB har kallat aktieägarna till en extra 
bolagsstämma 2018-03-01, för att bland annat besluta om ett 
eventuellt förtydligande av bolagsstyrningsprincip; om eventuellt 
entledigande av styrelseordföranden; om eventuell utökning av 
styrelsen; och om genomförande av samarbetsavtal. 
 
För att vid stämman bevaka kommunens, i egenskap av 
aktieägare, intressen i dessa frågor måste kommunens ombud i 
Inlandsbanan AB förses med direktiv. 
 
Extra bolagsstämman har att ta ställning till fyra frågor/förslag. 
1) ”Ska enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och 
företagsledning, ha kontakter med tredjeman avseende 
pågående projekt och verksamheter?” 
2) ”Att styrelseordföranden entledigas från sitt uppdrag.” 
3) ”Att ytterligare minst en styrelseledamot med 
näringslivsförankring utses.” 
4) ”Att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, med 
partner Macquairie fullföljs enligt de intentioner parterna varit 
överens om.” 
Kommunen har att rösta ja eller nej till vart och ett av dessa 
frågor/förslag. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige ger ombudet i Inlandsbanan AB direktivet, att 
till fråga/förslag 1—3 rösta nej, samt att till det fjärde förslaget 
rösta ja. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
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Kf § 46, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Direktiv till ombud i Inlandsbanan AB är att rösta enligt 

följande: 
1) ”Ska enskilda aktieägare, med kringgående av styrelse och 
företagsledning, ha kontakter med tredjeman avseende 
pågående projekt och verksamheter?” – Nej-röst. 
2) ”Att styrelseordföranden entledigas från sitt 
uppdrag.” – Nej-röst. 
3) ”Att ytterligare minst en styrelseledamot med 
näringslivsförankring utses.” – Nej-röst 
4) ”Att ingånget samarbetsavtal, det så kallade MOUT, med 
partner Macquairie fullföljs enligt de intentioner parterna varit 
överens om.” – Ja-röst. 

 
_____  
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Ks § 47 
 
Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 8/2018 
Dnr Ks 2017/156 
 
ÄRENDE 
 
I det justerade protokollet över kommunstyrelsens sammanträde 
2018-01-24 har i § 8 (”Härjedalens VA-projekt 2025, 
finansiering”) uppdagats ett skrivfel. Kommunstyrelsens beslut 
har felaktigt återgivits som ”projektet VA 2025 går vidare med 
alternativen F2 och V3”. 
 
Det förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen inför 
sammanträdet faktiskt lämnade, och som kommunstyrelsen 
sedermera beslutade (med ett tillägg) enligt, var att gå vidare 
”med alternativ F3 och V2”. 
 
Beslutet har alltså återgivits felaktigt i protokollet och måste 
rättas. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsens 
beslut § 8/2018 rättas till den korrekta lydelsen ”Projektet VA 
2025 går vidare med alternativen F3 och V2. I Sveg byggs ny 
anläggning på samma plats som befintlig anläggning.” 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt eget yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens beslut § 8/2018 rättas. 
 
 Projektet VA 2025 går vidare med alternativen F3 och V2. I 

Sveg byggs ny anläggning på samma plats som befintlig 
anläggning. 

 
_____  
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Ks § 47 
 
Ansökan om ändring i detaljplan Hede 11:14 
Dnr Ks 2018/108 
 
ÄRENDE 
 
Wemerskolan i Hede har i många år delvis varit outnyttjad. I 
nuläget används själva skolan för SFI-utbildning och annexet, 
efter att under en tid ha varit hem för ensamkommande barn och 
ungdomar, används nu som kontorslokaler för kommunen. 
 
Nuvarande detaljplan, som är mycket gammal, medger endast 
”utbildning” som ändamål för verksamheten. 
 
En försäljning av Wemerskolan diskuteras nu. För att möjliggöra 
en försäljning behöver lokalerna kunna användas för andra 
ändamål än utbildning och detaljplanen behöver därför ändras. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen hos 
miljö- och byggnadsnämnden ansöker om framtagande av en ny 
detaljplan för Hede 11:14, före detta Wemerskolan, med ändrat 
användningsområde. Finansiering ur kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda behov. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen ansöker hos miljö- och byggnadsnämnden 

om framtagande av en ny detaljplan för Hede 11:14, före detta 
Wemerskolan, med ändrat användningsområde. 

 
- Finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

behov. 
 
_____ 
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