
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-03-28 1 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

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

  
Paragraf 

nr 
 Ärenderubrik 

  
49 Uppföljning av kommunens integrationspolitiska program 

50 Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 

51 Avrapportering samarbete med Berg; miljö- och byggförvaltningen och bolagisering 

52 Revisionsrapport Granskning av kostorganisationen - Ekonomi och organisation 

53 Motion om införande av huskurage 

54 Medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 

55 Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 

56 Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska användas av bland andra 
PRO 

57 Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska användas till 
föreningsverksamhet 

58 Medborgarförslag om belysning, Kåvanvägen i Funäsdalen 

59 Medborgarförslag om busstransporter till skidanläggningar i Härjedalen 

60 Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 

61 Ny politisk organisation, information 

62 Ändring i kommunstyrelsens och nämnden för bildning, fritid och kulturs 
reglementen 

63 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden), information 

64 Kommunchefens uppdrag 

65 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling, Överhogdalsbonaderna - budskap 
från vikingatiden 

66 Begäran från nämnden för bildning, fritid och kultur om investeringsmedel för IT-
utrustning 

67 Begäran om tilläggsanslag, investering 

68 Rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun 
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69 Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros i Härjedalens kommun 

70 Fortsatt deltagande i Etableringsfrämjande samverkan i region Jämtland-
Härjedalen 

71 Fortsatt deltagande i nätverk Coompanion 

72 Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
(SOU 2017:95) 

73 Ny asfaltering på Härjedalen Sveg Airports 

74 Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark på samfälligheter i Långå 

75 Begäran från nämnden för bildning, fritid och kultur om investeringsmedel för IT-
utrustning 

76 Trivselbelysning (Enskild gatljuslampa) 

77 Förslag på multifunktionell matta i Svegs ishall 

78 Fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna, Ramundberget, Mittådalen, Messlingen 

79 Aktualitetsprövning av översiktsplan Härjedalens kommun, inklusive fördjupningar, 
tillägg och äldre områdesplaner, information 

80 Avgift för öppenvårdsbehandling vid kommunens beroendeenhet 

81 Ej verkställda beslut SoL och LSS, fjärde kvartalet 2017 

82 Revidering av Rutiner för pedagogisk måltid 

83 Val av ny ersättare för ombud i Härjeåns kraft AB, efter Anna-Lena Andersson (S) 

84 Val av ersättare i kommunledningsutskottet, efter Hans-Olof Törnberg (M) 

85 Delegationsbeslut 

86 Meddelanden 

87 Medfinansiering Svegs Curlingklubb 

88 Direktiv till ombud i Coompanion 

89 Övriga fråga, skrivelse från fack 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10.00—16.10  
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wikluind (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Lars-Olof Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Maila Dimle-Karlsson, arbetsmarknadshandläggare § 49 
 Eva Larsson, avdelningschef Arbete och Aktivitet § 49 
 Anda Embretzen, socialchef § 50 
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef § 52 
 Klaus Dudenhöfer, kostchef § 52 
 Mats Sjöstedt, IT-chef § 67 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare § 87 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 49—89   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist §§ 49—89  
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 49—89  
  

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

kommunens officiella tillika digitala anslagstavla. 
 
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan. 

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-03-28 4 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 49 
 
Uppföljning av kommunens integrationspolitiska program 
Dnr Ks 2018/160 

ÄRENDE 
 
Avdelningschef Eva Larsson och arbetsmarknadshandläggare 
Maila Dimle-Karlsson lämnar en information om genomförd 
uppföljning av kommunens integrationspolitiska program (Dnr Ks 
2018/108) samt om dagsläget avseende kommunens arbete med 
integration av nyanlända utrikes födda. 
 
_____  
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Ks § 50 
 
Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar om socialnämndens 
arbete för att förbättra det ekonomiska utfallet och arbetsmiljön. 
För närvarande redovisar socialnämnden ett underskott i relation 
till budget. 
 
Arbetet med att införa verksamhetssystem ”Trygghet, Enkelhet, 
Säkerhet” (TES) fortsätter och systemet har redan 
implementerats bland en del av personalen. 
 
Förvaltningens chefer erbjuds och genomgår 
ledarskapsutbildningar. 
 
Rekrytering till vakanta chefstjänster pågår. 
 
_____  
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Ks § 51 
 
Avrapportering samarbete med Berg; miljö- och 
byggförvaltningen och bolagisering 
Dnr Ks 2017/115 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om arbetet med att 
implementera kommunfullmäktiges beslut § 216/2017 att 
tillsammans med Bergs kommun bilda en gemensam miljö- och 
byggnämnd samt ett gemensamt VA- och renhållningsbolag, 
inklusive tidsplan för arbetet. 
 
Styrgruppen sammanträdde den 19 mars och beslutade då att 
låta bilda beredningsgrupper under styrgruppen, i syfte att ge 
styrgruppen ett bredare beslutsunderlag. 
 
Processen för att rekrytera förvaltningschef respektive VD till 
bolaget har inletts. För att kunna rekrytera en VD samt för att 
kunna påbörja arbetet med att ta fram interna styrdokument til 
bolaget, måste en interimsstyrelse tillsättas. Val till denna 
styrelse beräknas hållas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 23 april.  
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 11.50—13.00 
 
_____ 
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Ks § 52 
 
Revisionsrapport Granskning av kostorganisationen - Ekonomi 
och organisation 
Dnr Ks 2017/612 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer granskade under hösten 2017 
kommunens kostorganisation och lämnade i revisionsrapport 
daterad 2017-11-22 en rad rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen besvarade revisionsrapporten den 24 januari 
2018, Ks § 12/2018. Kommunfullmäktige beslutade därefter den 
19 februari 2018, Kf § 3/2018, att återremittera ärendet för att 
låta svaret kompletteras med en tydligare målformulering, dels 
för komplettering av internkontrollplanen. 
 
Nytt förslag till svar på revisionsrapport presenteras vid dagens 
sammanträde av kostchef Klaus Dudenhöfer. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget antas som 
kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägget att 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan samt 
internkontrollplan ska biläggas svaret. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. Ordförande prövar därefter 
Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till svar på revisionsrapport antas som 

kommunstyrelsens svar på rapporten. 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan samt 

internkontrollplan ska biläggas svaret. 
 
_____  
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Ks § 53 
 
Motion om införande av huskurage 
Dnr Ks 2017/270 
 
ÄRENDE 
 
Centerpartiet genom Annika Myhr föreslår att Härjedalens 
kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens 
bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syfte att minska 
våldet och öka tryggheten i hemmen. 
 
Ärendets beredning 
 
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och 
förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att 
agera. Huskurage införs genom att ett policydokument antas i 
samarbete mellan bostadsbolag, polisen och kommunen. 
Samarbetet handlar om att sprida information och kunskap om 
hur privatpersoner agerar när de uppmärksammar eller känner 
oro gällande våld i hemmet. 
 
På föreningen Huskurages hemsida finns det mallar för 
policydokument och informationsblad som kan användas vid 
implementering. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
- Medborgarförslaget bifalls. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C), biträdd av Ingegärd Fjällgärde (SD), yrkar att 
ärendet återremitteras för noggrannare utredning. 
 
Thomas Wiklund (M), biträdd av Gottfrid Jonsson (S), yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Ericssons och Fjällgärdes återremissyrkande 
och finner det avslås. 
 
Ordförande ställer därefter socialnämndens förslag mot Wiklunds 
och Jonsson avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Wiklunds och Jonsson yrkande. 
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Kf § 53, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
RESERVATION 
 
Bo Danielsson (V) 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  
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Ks § 54 
 
Medborgarförslag om att införa sex timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/541 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen inför 
sex timmars arbetsdag. 
 
Ärendets beredning 
 
Flera kommuner prövar sex timmars arbetsdag, men inget av 
projekten har hittills utvisat att sex timmars arbetsdag skulle, på 
lång sikt, ha någon effekt på sjukskrivningstalen. Däremot går 
det inte att göra samma arbete som tidigare på kortare tid. 
 
I Härjedalens kommun råder redan idag brist på bland annat 
sjuksköterskor och undersköterskor och det är svårt att tillsätta 
vakanser. Att införa en arbetstidsförkortning i form av sex 
timmars arbetsdag skulle innebära behov att anställa mer 
personal för att täcka det behov som skulle uppstå vid en sådan 
åtgärd. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Bo Danielsson (V), biträdd av Ingegärd Fjällgärde (SD), yrkar att 
medborgarförslaget bifalls. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsutskottets förslag mot 
Danielssons och Fjällgärdes yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets 
förslag. 
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Ks § 54, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
RESERVATION 
 
Bo Danielsson (V) 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  
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Ks § 55 
 
Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 
Dnr Ks 2017/611 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen inför 
6-timmars arbetsdag. 
 
Ärendets beredning 
 
Flera kommuner prövar sex timmars arbetsdag, men inget av 
projekten har hittills utvisat att sex timmars arbetsdag skulle, på 
lång sikt, ha någon effekt på sjukskrivningstalen. Däremot går 
det inte att göra samma arbete som tidigare på kortare tid. 
 
I Härjedalens kommun råder redan idag brist på bland annat 
sjuksköterskor och undersköterskor och det är svårt att tillsätta 
vakanser. Att införa en arbetstidsförkortning i form av sex 
timmars arbetsdag skulle innebära behov att anställa mer 
personal för att täcka det behov som skulle uppstå vid en sådan 
åtgärd. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Bo Danielsson (V), biträdd av Ingegärd Fjällgärde (SD), yrkar att 
medborgarförslaget bifalls. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsutskottets förslag mot 
Danielssons och Fjällgärdes yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets 
förslag. 
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Ks § 55, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
RESERVATION 
 
Bo Danielsson (V) 
Ingegärd Fjällgärde (SD) 
 
_____  
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Ks § 56 
 
Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal 
ska användas av bland andra PRO 
Dnr Ks 2017/651 
 
ÄRENDE 
 
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunhuset i 
Ytterhogdal används som föreningshus. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunhuset i Ytterhogdal ägs av Härjegårdar fastighets AB. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
- Förslagsställarna ska meddelas att vända sig till 

fastighetsägaren Härjegårdar fastighets AB med önskemålet 
om att få nyttja fastigheten. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
- Förslagsställarna ska meddelas att vända sig till 

fastighetsägaren Härjegårdar fastighets AB med önskemålet 
om att få nyttja fastigheten. 

 
_____  
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Ks § 57 
 
Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska 
användas till föreningsverksamhet 
Dnr Ks 2018/21 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunhuset i 
Ytterhogdal ska få användas av föreningar.  
 
Ärendets beredning 
 
Kommunhuset i Ytterhogdal ägs av Härjegårdar fastighets AB. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska meddelas att vända sig till 

fastighetsägaren Härjegårdar Fastighets AB med önskemålet 
om att få nyttja fastigheten. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Med borgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska meddelas att vända sig till 

fastighetsägaren Härjegårdar Fastighets AB med önskemålet 
om att få nyttja fastigheten. 

 
_____  
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Ks § 58 
 
Medborgarförslag om belysning, Kåvanvägen i Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/596 
 
ÄRENDE 
 
Lennart Wagenius, Funäsdalen, föreslår att kommunen 
installerar fast belysning på Kåvanvägen i Funäsdalen  
 
Ärendets beredning 
 
Kåvanvägen är en enskild väg. Kommunen äger inte och är inte 
huvudman för gatan. Kommunen driftar idag del av väg de första 
700 meter. Ny infart från väg 531 (Vallarvägen) är byggd och hur 
den gamla kommer att användas ska tas upp på den 
Lantmäteriförrättning som pågår.  
 
Fastighetsägare längs vägen har möjlighet att ta upp 
belysningsfrågan vid förrättningssammanträdet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 59 
 
Medborgarförslag om busstransporter till skidanläggningar 
i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/614 
 
ÄRENDE 
 
Vanja Kant, Hede, föreslår att kommunen anordnar 
busstransporter från orter såsom Hede och Sveg till skidbackar 
såsom Vemdalsskalet, Björnrike och Funäsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Region Jämtland Härjedalen är länets regionala 
kollektivtrafikmyndighet, och har det politiska och ekonomiska 
ansvaret för kollektivtrafiken i länet och över länsgräns. 
Myndigheten har tagit fram ett trafikförsörjningsprogam som 
beskriver dels den allmänna kollektivtrafiken inom länet samt till 
och från angränsande län, dels hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
och mål för densamma.  
 
Det finns redan i dagsläget möjlighet att åka buss till skidorter. 
Om antalet busslinjer ska utökas måste kommunen skjuta till 
pengar. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 60 
 
Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/71 
 
ÄRENDE 
 
lsacc Karlsson och Elma Brundin, Lofsdalen, föreslår att 
kommunen bygger en idrottshall i Lofsdalen.  
 
Ärendets beredning 
 
En cirka 200 kvadratmeter stor idrottshall kostar ungefär fem till 
sju miljoner kronor att bygga. För närvarande finns inga medel 
avsatta i budget för detta ändamål. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 61 
 
Ny politisk organisation, information 
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om arbetet med att 
ta fram förslag till en ny politisk organisation för kommunen. 
 
Enligt nu gällande planering kommer kommunstyrelsen att 
bereda ärendet vid sitt sammanträde den 22 maj, varpå 
kommunfullmäktige fattar beslut vid sitt sammanträde den 18 
juni. 
 
_____  
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Ks § 62 
 
Ändring i kommunstyrelsens och nämnden för bildning, fritid och 
kulturs reglementen 
Dnr Ks 2018/85 
 
ÄRENDE 
 
Utifrån kommunstyrelsens beslut om ny organisation och 
bildandet av en utveckling- och tillväxtavdelning under 
kommunstyrelsen behöver nämndens för bildning, fritid och kultur 
och kommunstyrelsens reglemente revideras. Ansvaret för kultur- 
och fritidsfrågorna flyttas från nämnden för bildning, fritid och 
kultur till kommunstyrelsen. I och med revideringen av 
reglementen ändras också nämnden för bildning, fritid och kultur 
till bildningsnämnden. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
- Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och 

bildningsnämnden fastställs. 
 
- De nya reglementena gäller från och med 1 juni 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövarkommunledningsutskottets förslag och finer att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och 

bildningsnämnden fastställs. 
 
- De nya reglementena gäller från och med 1 juni 2018. 
 
_____  
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Ks § 63 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden), information 
Dnr Ks 2018/83 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om länsövergripande 
samverkan i form av gemensam nämnd för drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnd).  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 att 
Härjedalens kommun inte skulle ansluta sig till den 
gemensamma nämnden i fråga, men vara öppen för framtida 
samverkan inom området, under förutsättning att fullständiga 
underlag finns. 
 
Inom regionen pågår nu arbete med att ta fram ett nytt förslag för 
kommunen att ta ställning till. 
 
_____  
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Ks § 64 
 
Kommunchefens uppdrag 
Dnr Ks 2018/144 
 
ÄRENDE 
 
Av kommunallagens (SFS 2017:725) 7 kap 1 § framgår att 
kommunstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. I Härjedalens kommun 
benämns denna tjänsteman kommunchef. 
 
Kommunstyrelsen ska också enligt kommunallagen i en 
instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
kommunchefens övriga uppgifter. 
 
Förslag till kommunchefsinstruktion presenteras vid dagens 
sammanträde. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
förslaget till kommunchefsinstruktion antas. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj för klargörande av 
kommunchefens roll som chef. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för klargörande av kommunchefens roll 

som chef. 
 
_____
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Ks § 65 
 
Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling, 
Överhogdalsbonaderna - budskap från vikingatiden 
Dnr Ks 2018/150 
 
ÄRENDE 
 
Överhogdals byalag har beviljats ett Leaderprojekt under namnet 
Överhogdalsbonaderna - budskap från vikingatiden. Den 
beviljade summan från Leader är 1 340 799 kronor varav 20 % 
inte betalas ut förrän projektet har slutredovisats. 
 
För att klara likviditeten i projektet behöver byalaget ett kortfristigt 
lån på den del av stödet som betalas ut i samband med 
projektets slutredovisning. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Överhogdals byalag 
beviljas ett kortfristigt lån på 270 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Överhogdals byalag beviljas ett kortfristigt lån på 270 000 

kronor. 
 
_____
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Ks § 66 
 
Begäran från nämnden för bildning, fritid och kultur om 
investeringsmedel för IT-utrustning 
Ks 2018/175 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur (Nbfk) begär hos 
kommunstyrelsen 2 350 000 kronor i extra investeringsmedel 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist yrkar att kommunstyrelsen 
behandlar Nbfk:s begäran tillsammans med den begäran om 
investeringsanslag som kommunledningsförvaltningen har 
lämnat in (Dnr Ks 2018/128). 
 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen behandlar Nbfk:s begäran tillsammans med 

den begäran om investeringsanslag som 
kommunledningsförvaltningen har lämnat in 
(Dnr Ks 2018/128). 

 
_____  
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Ks § 67 
 
Begäran om tilläggsanslag, investering 
Dnr Ks 2018/128 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har identifierat följande 
förvaltningsövergripande investeringsbehov:  
 
Ansvaret för ersättningsanskaffning av datorer har legat på varje 
förvaltning vilket har lett till att kommunen idag har cirka 210 
datorer med ålder 4,5-7 år som nu måste ersättas, 
investeringskostnad 1 500 000 kronor. 
 
Utbyggnad trådlöst nät i kommunens verksamhetslokaler för 
samtliga förvaltningar, investeringskostnad 500 000 kronor.  
 
Anskaffning av eSumlT, ett system för livscykelhantering av 
anställda i kommun (nyanställningar, utrustning, behörigheter, 
förändring av tjänst, avslut av tjänst), investeringskostnad för 
projekt 150 000 kronor. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Investeringsanslag om 2 150 000 kronor beviljas. 
 
- Finansiering ur eget kapital. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsutskottets förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige också anslår 2 350 000 kronor för 
införskaffning av elevdatorer. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. Ordförande prövar därefter sitt 
tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
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Ks § 67, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Investeringsanslag om 2 150 000 kronor beviljas. 
 
- Investeringsanslag om 2 350 000 kronor för inköp av 

elevdatorer beviljas. 
 
- Finansiering ur eget kapital. 
 
_____  
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Ks § 68 
 
Rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2018/105 
 
ÄRENDE 
 
Enligt hushållsförordningens (SFS 1998:896) 2 § ska vissa 
centrala förvaltningsmyndigheter, efter samråd med Boverket, 
andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter och berörda 
länsstyrelser, i skriftlig form ska lämna uppgifter till 
länsstyrelserna om områden som respektive 
förvaltningsmyndighet bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. 
miljöbalken. 
 
Områden av riksintresse för rennäringen, enligt 3 kap. 5 § andra 
stycket miljöbalken, ska, enligt 2 § hushållningsförordningen, 
anges av Sametinget. Sametinget har den 22 juni 2016 beslutat 
om nya riksintresseanspråk för rennäringen, söder om E14. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Kommunstyrelsen uppmanar länsstyrelsen att skyndsamt 

begära att Sametinget snarast reviderar rennäringens 
riksintresseanspråk i Härjedalens kommun, motsvarande 
kärnområden, strategiska platser samt funktionella samband 
för områden där renbetesrätt kan påvisas föreligga. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen uppmanar länsstyrelsen att skyndsamt 

begära att Sametinget snarast reviderar rennäringens 
riksintresseanspråk i Härjedalens kommun, motsvarande 
kärnområden, strategiska platser samt funktionella samband 
för områden där renbetesrätt kan påvisas föreligga. 

 
_____  
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Ks § 69 
 
Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros i Härjedalens 
kommun 
Dnr Ks 2017/135 
 
ÄRENDE 
 
Trafikverket Region Mitt arbetar med en vägplan för E45 delen 
mellan Rengsjön och Älvros i Härjedalens kommun. Vägplanens 
”Samrådshandling val av lokalisering” med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är under framtagande och 
Trafikverket har bjudit in till samråd under perioden från och med 
5 mars till och med 5 april 2018. Samrådet avser E45 
lokalisering, utformning och miljöpåverkan. Efter genomfört 
samråd arbetar Trafikverket vidare med handlingarna med stöd 
av inkomna synpunkter. 
 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag, som 
presenteras vid dagens sammanträde, till yttrande över 
samrådsremissen.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsens 
ordförande och vice ordförande samt oppositionsråd får i 
uppdrag att utforma och till trafikverket skicka kommunens 
yttrande över remissen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 

oppositionsråd får i uppdrag att utforma och till trafikverket 
skicka kommunens yttrande över remissen. 

 
_____  
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Ks § 70 
 
Fortsatt deltagande i Etableringsfrämjande samverkan i region 
Jämtland-Härjedalen 
Dnr Ks 2018/86 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens Kommun har deltagit i projekt Etableringsfrämjande 
samverkan i Region Jämtland Härjedalen, ett projekt vars mål är 
att få fler företag att etablera sig länet. 
 
Projektet drivs av Regionen och samtliga länets kommuner är 
med i styrning och i etableringsfrämjande aktiviteter. Hittills har 
projektet gett inflyttningar och ett värdefullt marknadsfönster för 
kommunen i arbetet att få fler företag att etablera sig i en tuff 
konkurrens med andra regioner och kommuner i Sverige. 
Härjedalens Kommun skulle troligen inte ekonomiskt eller 
resursmässigt mäkta med dessa aktiviteter på egen hand och 
därmed komma i andra hand vid företagsetableringar. 
 
Medfinansieringen i projektet från kommunerna består av 
kontanta medel fördelat efter folkmängd. Den totala insatsen 
uppgår till 3 274 322 kronor. Kommunernas ekonomiska bidrag 
är 414 316 kronor, varav Härjedalens del är 32 128 kronor. 
 
Det nuvarande projektet avslutas 2018-06-30 men arbete pågår 
för att få till en förlängning till 2018-12-30. En förlängning är trolig 
då det finns medel kvar i projektet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Härjedalens kommun medfinansierar projekt 

"Etableringsfrämjande samverkan i region Jämtland 
Härjedalen" med 32 128 kronor per år under tre år med start 
2018-07-01 alternativt från 2019-01-01 om nuvarande projekt 
blir förlängt. 

 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 

kommunledningsutskottets förslag med tillägget att 
finansiering ska ske inom näringslivsavdelningens ram. 
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Ks § 70, fortsättning 
 
BELSUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun medfinansierar projekt 

"Etableringsfrämjande samverkan i region Jämtland 
Härjedalen" med 32 128 kronor per år under tre år med start 
2018-07-01 alternativt från 2019-01-01 om nuvarande projekt 
blir förlängt. 

 
- Finansiering inom näringslivsavdelningens ram. 
 
_____  
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Ks § 71 
 
Fortsatt deltagande i nätverk Coompanion 
Dnr Ks 2018/135 
 
ÄRENDE 
 
Coompanion har funnits i länet i över 25 år och har lång och bred 
erfarenhet av ekonomiska föreningar och kooperativa lösningar. 
Coompanion kan hjälpa till att starta företag, kooperativ eller 
bilda förening och arbetar i nätverk med andra aktörer för lokal 
och regional näringslivsutveckling. Coompanion erbjuder 
kostnadsfri rådgivning i att starta företag för personer som är 
boende i någon av Jämtlands läns kommuner. 
 
Styrelsen för Coompanion består av personer som representerar 
såväl ”ny” som etablerad kooperation, länets kommuner och 
Region Jämtland Härjedalen. Avgifter till Coompanion fördelas 
på länets kommuner utifrån invånarantal och uppgår 2018 för 
Härjedalens kommun till 29 806 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens Kommun 
deltar i Coompanion och att årsavgiften finansieras inom 
näringslivsavdelningens ram. 
 
BELSUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltingens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun deltar i Coompanion 
 
- Finansiering inom näringslivsavdelningens ram. 
 
_____  
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Ks § 72 
 
Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring (SOU 2017:95) 
Dnr Ks 2018/5 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har getts möjlighet att yttra sig över 
utredningen ”Ett land att besöka” (SOU 2017:95) och 
kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
yttrande. 
 
Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att 
stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor. Utredningens 
uppdrag är att analysera utvecklingen och bedöma framtida 
utmaningar och möjligheter för besöksnäringen, samt att ta fram 
förslag som skapar tillväxt, företagande och sysselsättning och 
gör att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom 
besöksnäringen. 
 
De viktigaste förslagen för Härjedalen Kommun är att 
besöksnäringens betydelse lyfts fram och stärks; att turism och 
besöksnäring beaktas vid infrastrukturplanering; att förenklingar i 
regler och tillsynsärenden för företag genomförs; att 
besöksnäringsstatik tas fram på kommunal nivå. 
 
En svaghet i utredningen är att problematiken med att nå ut på 
landsbygden inte tas upp, trots att utredningen föreslår ett utökat 
mandat och uppdrag för nationella aktörer. I 
landsbygdskommitténs betänkande (SOU 2017:1) konstateras 
att nationella och regionala utvecklingsorganisationer inte når ut 
lokalt med sitt arbete. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till yttrande 
daterat 2018-03-23 antas som kommunstyrelsens remissvar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till yttrande daterat 2018-03-23 antas som 

kommunstyrelsens remissvar. 
 
_____  
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Ks § 73 
 
Ny asfaltering på Härjedalen Sveg Airports 
Dnr Ks 2018/134 
 
ÄRENDE 
 
Trafikverket har beviljat Härjedalen Sveg Airport fortsatt trafikplikt 
fram till 2023. Området som flygplatsen idag befinner sig i är en 
del av riksintresset för försvarsmakten. För att säkerställa fortsatt 
flygtrafik måste nödvändiga åtgärder utföras som till exempel så 
kallad omtoppning av banan, taxi och plattan. Verksamheten 
planerar att söka statligt bidrag för investeringen. Bidraget kan 
variera från och med 50 till och med 75 % av investeringen. 
 
Omtoppningen ska vara klar senast den 31 december 2019 
enligt Transportstyrelsens bestämmelser. 
 
Åtgärderna i fråga innebär en inte klart bestämd, men betydande 
investeringskostnad för kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Härjedalens 
kommun, huvudman för Härjedalens Sveg Airport, garanterar att 
finansiera de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa fortsatt 
trafik på Härjedalen Sveg Airport, finansiering med eget kapital. 
Förvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen delegerar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att söka statlig finansiering till 
investeringen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 73, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen delegerar till 

samhällsbyggnadsförvaltningen att söka statlig finansiering till 
investeringen. 

 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Härjedalens kommun, huvudman för Härjedalens Sveg 

Airport, garanterar att finansiera de nödvändiga åtgärderna för 
att säkerställa fortsatt trafik på Härjedalen Sveg Airport, 
finansiering med eget kapital. 

 
_____  
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Ks § 74 
 
Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark på 
samfälligheter i Långå 
Dnr Ks 2018/128 
 
ÄRENDE 
 
I kommunen pågår för närvarande ett bredbandsprojekt. I 
projektet avser man att förlägga fiberledningar på samfällda 
vägar i Långå. Sammanlagd vägsträcka som berörs uppgår till 
cirka 2 000 meter, elva olika samfälligheter berörs. Förslag till 
markupplåtelseavtal har skickats till Långå 
samfällighetsförvaltning. Förslaget i avtalet är att upplåtelse av 
mark ska ske utan ersättning till den som upplåter marken, 
eftersom flera fastigheter som är delaktiga i samfälligheterna 
också ska anslutas till fibernätet. När förslaget till avtal 
behandlades på samfällighetsföreningens årsstämma yrkades att 
avtalet ska användas i en "bytesaffär" om kommunens fastighet 
Långå 12:11. 
 
Långå 12:11 har en areal om 1 092 kvadratmeter. Fastigheten 
angränsar Långå 12:12 och 12:13, vilka ägs av Långågårns 
ideella förening. Fastigheterna används gemensamt som tomt för 
en föreningslokal. Enligt föreningen behövs ytterligare mark för 
parkering med mera. 
 
Långå samfällighetsförening är beredd att upplåta mark för 
fiberledningarna utan ersättning under förutsättning att 
Långågårns ideella förening på förmånliga villkor får köpa Långå 
12:11. 
 
Långå 12:11 är upptagen i kommunens förteckning över lediga 
tomter. Tompriset är angivet till 100 kronor per kvadratmeter. Det 
är dock knappast troligt att tomten går att sälja för det priset inom 
överskådlig tid. Fastighetens taxeringsvärde är 73 000 kronor. 
Efter en försäljning slipper kommunen betala statlig 
fastighetsskatt för fastigheten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Långå 12:11 säljs till Långågårns ideella förening för en 

köpesumma om 2 000 kronor, under förutsättning att Långå 
samfällighetsförening upplåter mark för fiberledningar utan 
ersättning.  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-03-28 36 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 74, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Långå 12:11 säljs till Långågårns ideella förening för en 

köpesumma om 2 000 kronor, under förutsättning att Långå 
samfällighetsförening upplåter mark för fiberledningar utan 
ersättning. 

 
AJOURNERING¨ 
 
Sammanträdet ajourneras 14.40—14.55 
 
_____ 
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Ks § 75 
 
Önskemål om fastighetsförvärv 
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, se bifogad karta, 
till Hede Företagargrupp i enlighet med köpeavtal och karta. 
Förvaltningen förslår vidare att Hede företagargrupp beviljas ett 
bidrag om 200 tkr per år i tio år för driften av utomhusbadet samt 
att Hede företagargrupp beviljas en engångsersättning om 
500 000 kronor för eftersatt underhåll på byggnader i anslutning 
till utebadet i Hede. Driftbidraget föreslås betalas ut som en 
engångssumma tillsammans med engångsersättningen för 
eftersatt underhåll, sammanlagt 2 500 000 kronor, och 
finansieras med medel från försäljningen av Härjedalens 
Turistanläggningar AB. 
 
YRKANDE 

Gottfrid Jonsson (S), biträdd av Ingegärd Fjällgärde (SD) yrkar 
bifall till förslaget.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 75, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 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, se bifogad karta till Hede Företagargrupp i 
enlighet med köpeavtal och karta. 

 
- Hede företagargrupp beviljas ett bidrag om 200 000 kronor per 

år i tio år för driften av utomhusbadet. 
 
- Hede företagargrupp beviljas en engångsersättning om 

500 000 kronor för eftersatt underhåll på byggnader i 
anslutning till utebadet i Hede. 

 
- Driftbidraget betalas ut som en engångssumma tillsammans 

med engångsersättningen för eftersatt underhåll, sammanlagt 
2 500 000 kronor, och finansieras med medel från 
försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 76 
 
Trivselbelysning (Enskild gatljuslampa) 
Dnr Ks 2018/104 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har en rad avtal på enskild gatubelysning (så kallad 
"trivselbelysning"), oftast en stolpe per fastighet. 
Belysningsstolpar inklusive armatur har delats ut till sökande. 
Belysningen är inkopplad i fastigheten av fastighetsägaren själv.  
 
De stolpar som står efter allmän väg (statlig väg) och som enligt 
fastighetsägare ska finnas kvar kommer att måsta följa 
kommande regler gällande att stolpar skall vara eftergivliga enligt 
Trafikverkets regler om vägar och gators utformning (VGU). 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Föråldrade lampor i trivselbelysning byts ut, trivselbelysningen 

lämnas därefter över till fastighetsägaren. 
 
- Fortsatt service på belysningen ombesörjs av respektive 

fastighetsägare. 
 
- Kommunstyrelsens beslut meddelas varje av beslutet berörd 

fastighetsägare. 
 
- Bytet av lampor ska utföras enligt det billigaste alternativet av 

dem som presenteras i samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2018-02-13. 

 
YRKANDE 
 
Gunillla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
kommunledningsutskottets förslag med ändringen att 
kommunstyrelsens beslut ska i klartext ange vad det billigaste 
alternativet enligt tjänstutlåtandet är. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 76, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Föråldrade lampor i trivselbelysning byts ut, trivselbelysningen 

lämnas därefter över till fastighetsägaren. 
 
- Fortsatt service på belysningen ombesörjs av respektive 

fastighetsägare. 
 
- Kommunstyrelsens beslut meddelas varje av beslutet berörd 

fastighetsägare. 
 
- Bytet ska ske genom renovering av befintlig armatur. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 77 
 
Förslag på multifunktionell matta i Svegs ishall 
Dnr Ks 2017/189 
 
ÄRENDE 
 
Inköp av en matta till Svegs ishall, för att kunna täcka isen under 
vinterhalvåret samt för att kunna täcka betongplattan under tid då 
det inte ligger is, skulle möjliggöra fler användningsområden för 
ishallen. Frågan om förvaring av mattan är ännu inte löst. En ny-
eller ombyggnation i syfte att lösa förvaringen kan medföra extra 
investeringskostnader. 
 
Enligt offert från Nordifa kostar mattan 598 000 kronor. Hittills har 
300 000 kronor säkrats genom att Svegs IK: åtagit sig att 
finansiera inköpet med 200 000 kronor och Svegs företagar- och 
utvecklingsförening tillsammans med övriga åtagit sig att bidra 
med 100 000 kronor. Härjedalens kommun behöver därmed 
skjuta till cirka 300 000 kronor som inte finns i någon befintlig 
budgetram. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen köper in 
den offererade mattan och finansierar köpet med 300 000 kronor 
ur investeringsbudget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C), biträdd av Gunilla Zetterströn-
Bäcke (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
med ändringen att kommunfullmäktige anslår 300 000 kronor för 
investeringen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt ändringsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar. 
 
- Kommunen köper in den offererade mattan. 
 
- 300 000 kronor anslås för investeringen. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 78 
 
Fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna, Ramundberget, 
Mittådalen, Messlingen 
Dnr Ks 2016/430 
 
ÄRENDE 
 
Thomas Wiklund (M) informerar om miljö- och byggnämndens 
arbete med att ta fram förslag till en fördjupad översiktsplan för 
Bruksvallarna, Ramundberget, Mittådalen och Messlingen 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 79 
 
Aktualitetsprövning av översiktsplan Härjedalens kommun, 
inklusive fördjupningar, tillägg och äldre områdesplaner, 
information 
Dnr Ks 2018/123 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 3 kap. 1, 5 och 27 §§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Kommunfullmäktige ska minst en gång under 
mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i 
förhållande till kraven i 5 § plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnämnden har gjort en granskning av kommunens 
översiktsplan från år 2004 inklusive fördjupningar, tillägg och 
områdesplaner. Granskningen visar att översiktsplanen i 
avgörande delar är inaktuell, så väl utifrån att riksintressen 
ändrats som att lagar och förordningar som är styrande för 
översiktsplan har ändrats. Därtill har nya mål och förutsättningar 
uppkommit kontinuerligt under de 14 år som gått sedan planen 
upprättandes. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Aktualitetsprövning har verkställts inom mandatperioden och 

prövningen har visat att översiktsplanen från 2004 är inaktuell. 
 
- Områdesplaner, fördjupningar och tillägg som redovisas som 

inaktuella i sin helhet eller i delar, i aktualitetsprövningen och 
länsstyrelsens underlag för aktualitetsprövning upphävs. 

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

Ks § 79, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Aktualitetsprövning har verkställts inom mandatperioden och 

prövningen har visat att översiktsplanen från 2004 är inaktuell. 
 
- Områdesplaner, fördjupningar och tillägg som redovisas som 

inaktuella i sin helhet eller i delar, i aktualitetsprövningen och 
länsstyrelsens underlag för aktualitetsprövning upphävs. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 80 
 
Avgift för öppenvårdsbehandling vid kommunens beroendeenhet 
Dnr Ks 2018/98 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun kan, genom kommunens beroendeenhet, 
erbjuda företag som har rehabiliteringsansvar behandlingar för 
deras anställda, i form av öppenvård. Beroendeenheten kan 
också erbjuda så kallade ADDIS-diagnostiseringsintervjuer. 
Avgifterna för dessa insatser har inte justerats sedan 2007, 
däremot har kostnaderna ökat över tid. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Av företag ta ut en avgift med 45 000 kronor per anställd för 

öppenvårdsbehandling och 5 000 kronor per en ADDIS 
diagnostiseringsintervju vid kommunens beroendeenhet i 
Härjedalens kommun. Avgiften tas ut även för behandling av 
kommunens anställda. 

 
- Årligen justera avgiften med samman antal procent som det 

för året bestämda prisbasbeloppet ändras. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Av företag ta ut en avgift med 45 000 kronor per anställd för 

öppenvårdsbehandling och 5 000 kronor per en ADDIS 
diagnostiseringsintervju vid kommunens beroendeenhet i 
Härjedalens kommun. Avgiften tas ut även för behandling av 
kommunens anställda. 

 
- Årligen justera avgiften med samman antal procent som det 

för året bestämda prisbasbeloppet ändras. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 81 
 
Ej verkställda beslut SoL och LSS, fjärde kvartalet 2017 
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 
tre månader från beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut 
där verkställigheten har avbrutits och inte återupptagits inom tre 
månader. 
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, 
samt hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje 
enskilt fall. Statistiken ska enligt socialstyrelsen vara uppdelad på 
kön. Föreligger rapport för kvartal fyra 2017. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten över ej verkställda beslut överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 82 
 
Revidering av Rutiner för pedagogisk måltid 
Dnr Ks 2018/164 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till rutiner 
för pedagogisk måltid inom förskola, skola och LSS-
gruppbostäder och LSS daglig verksamhet i Härjedalens 
kommun. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget till rutiner 
antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till rutiner för pedagogisk måltid inom förskola, skola 

och LSS-gruppbostäder och LSS daglig verksamhet i 
Härjedalens kommun antas. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-03-28 48 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 83 
 
Val av ny ersättare för ombud i Härjeåns kraft AB, efter 
Anna-Lena Andersson (S) 
Dnr Ks 2018/145 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ersättare för ombud i i 
Härjeåns kraft AB, efter Anna-Lena Andersson (S) som har 
avsagt sig uppdraget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Bo Danielsson (V) väljs 
som ersättare för ombud i Härjeåns kraft AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Bo Danielsson (V) väljs som ersättare för ombud i Härjeåns 

kraft AB. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 84 
 
Val av ersättare i kommunledningsutskottet, efter Hans-Olof 
Törnberg (M) 
Dnr Ks 2018/47 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ersättare i 
kommunledningsutskottet efter Hans Olof Törnberg (M), som har 
avsagt sig uppdraget. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att Lars-Olof Matsson (M) väljs till 
ersättare i kommunledningsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Olof Matsson (M) väljs till ersättare i 

kommunledningsutskottet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 85 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden 
december 2017 mars 2018  
 
Delegerad 
beslutsfattare Beslut
  
Gunnel Gyllander  Personalärenden 
Mats Sjöstedt  
Britt Paju 
Ingela Jonsson 
Kenneth Bergman 
Eva Larsson 
Linda Bergström 
Mathias Wiberg 
Lina Eklund 
Ronny Sandnes-Fundin 
Eva Eriksson 
Lena Löfskog 
Eva Tollin 
Patrick Andreasson 
Klaus Dudenhöfer 
 
Ann-Kristin Olofsson Bostadsanpassningsbidrag 
   
Ann-Catrine Persson Beslut om tillstånd, anmälan, 
  dispens eller undantag enligt 
  renhållningsordning för 
  Härjedalens kommun 
 
Lena Nord  Beslut om ändring av 

abonnemang 
 
Johan Fransson Grannyttrande 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 86 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 
Nyinkomna remisser 
- Införande av skoterregleringsområde i Åre, Strömsund och 
 Härjedalens kommun 
- Svar på remiss 
 Dnr KS 2018/63 
- Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens 
 personuppgiftsbehandling 
 Dnr KS 2018/87 
- Bevarandeplan för Natura 2000-område, Kölån 
- Svar på remiss 
 Dnr KS 2018/132 
- En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik 
 Dnr KS 2018/162 
 

1. Slutrapport, bussolycka, Statens haverikommission 
Dnr 2018/146 
 

2. Skrivelse från fackliga organisationer 
Dnr KS 2018/111 
 

3. Livsmedelskontroller 
- Bruksvallarnas skola och förskola 
 Dnr KS 2018/9 
 

4. Beslut om riskklassning och årlig avgift för 
livsmedelskontroll 
- Bruksvallarnas skola och förskola 
- Lofsdalens skola och förskola 
- Funäsdalens förskola 
- Funäsdalens skola 
- Sonfjällsskolan, Hede 
- Förskolan Ängen, Vemdalen 
- Vemdalens skola 
- Förskolan Norrskenet, Sveg 
- Fjällsol servicehus, Funäsdalen 
- Norra skolan, Sveg 
- Södra skolan, Sveg 
- Furulundsskolan, Lillhärdal 
- Hedegården servicehus, Hede 
- Svedjegården servicehus, Ytterhogdal 
- Svegsmon, Svegs Hälsocentral 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 86, fortsättning 
 

5. Protokoll HR-avdelningen 
- Överenskommelse, offert/avtal om köp av tjänst 
- Överenskommelse 
- Protokoll över förhandling enl 11 § MBL, tillsättning av 
 socialchefstjänsten fr o m 180201 
- Tvisteförhandling 
- Löneutjämning för inspektörer och kvalificerade 
administratörer 
 på miljö- och bygg 2018 
- Protokoll över förhandling enl 10 § MBL, lönesättning 
 timanställd 
- Protokoll över förhandling enl 11 § MBL, tillsättning av 
 avdelningschefstjänsten för Tillväxt och utveckling. 
 

6. Underrättelser bygglov 
 

7. Kammarrätten i Sundsvall, Laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut 
Dnr KS 2016/275 
 

8. Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till 
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och 
regional nivå 2018-2020 
Dnr KS 2018/66 
 

9. Årlig uppföljning av LEH för Härjedalens kommun 2018 
Dnr KS 2018/102 
 

10. Protokoll  
 
- Bergs kommun, 2018-01-25 
 Ks § 12, Samverkan mellan Bergs och Härjedalens 
kommun 
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-01-15 
 Primärkommunala samverkansrådet 
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-01-15 
 Regionenens samverkansråd 
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-02-15 
 Samrådsmöte RKM  
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-03-12 
 Primärkommunala samverkansrådet 
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-03-12 
 Regionenens samverkansråd 
 

Svar på skrivelse från Strömsunds kommun m.fl. angående 
inriktning för belysning längs statlig väg  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 86, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att samtliga meddelanden 
utom skrivelse från fackliga organisationer (Dnr Ks 2018/111) 
läggs till handlingarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samtliga meddelanden utom skrivelse från fackliga 

organisationer (Dnr Ks 2018/111) läggs till handlingarna. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 87 
 
Medfinansiering Svegs Curlingklubb 
Dnr Ks 2018/167 
 
ÄRENDE 
 
Svegs Curlingklubb har under de senaste åren aktivt sökt olika 
projektmedel för upprustning av curlinghallen med bland annat 
utbyte av kylanläggning, montering av luftvärmepump, utbyte av 
garageportar och målning utvändigt av lokalen. 
 
Enligt klubben riskerar man att tvingas lägga ned verksamheten 
om inte vissa investeringar genomförs. Curlingklubben ansöker 
nu om medfinansiering från Härjedalens kommun för att kunna 
färdigställa nödvändiga investeringar.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
bifaller curlingklubbens ansökan. Beloppet 1 050 000 kronor 
betalas ut som ett räntefritt lån och återbetalning sker årligen 
med bygdemedel under åren 2019—2021. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beviljar curlingklubben ett räntefritt lån på 1 044 745 kronor. 
Beloppet förskotteras från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter. Återbetalning sker med bygdemedel under 
åren 2019—2020. Svegs Curlingklubb ansvarar för att göra 
bygdemedelsansökan. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till Häggkvists yrkande. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 87, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Svegs Curlingklubb beviljas ett räntefritt lån på 1 044 745 

kronor som förskotteras från kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter. 

 
- Lånet återbetalas med bygdemedel under åren 2019—2020. 
 
- Svegs Curlingklubb ansvarar för att göra 

bygdemedelsansökan. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 88 
 
Direktiv till ombud i Coompanion 
Dnr Ks 2018/171 
 
ÄRENDE 
 
Coompanion Jämtlands län håller årsstämma den 24 april. Inför 
årsstämman måste kommunens ombud till Coompanion förses 
med direktiv. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunens 
instruktion till ombudet är att rösta bifall till de förslag som finns 
bilagda till kallelsen till årsstämman. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunens instruktion till ombudet är att rösta bifall till de 

förslag som finns bilagda till kallelsen till årsstämman. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 89 
 
Övriga fråga, skrivelse från fack 
Dnr Ks 2018/111 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om hur 
kommunstyrelsen ser på sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar 
enligt kommunallagen och om hur handläggningen av skrivelse 
från facken (Dnr Ks 2018/111) har gått till. 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om hur skrivelsen har 
hanterats inom förvaltningen. 
 
Zetterström-Bäcke påminner om att kommunstyrelsen inte har 
delegerat frågan om hur skrivelsen skulle handläggas, och inte 
heller delegerat beslutsrätt att ordna ett sammanträde med de 
fackliga organisationerna. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar om ett svar på skrivelsen vid nästkommande 
sammanträde. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen besvarar frågan vid sammanträdet den 22 

maj. 
 
_____ 
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