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Justerandes sign Beslutsexp. 

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

  
Paragraf 

nr 
 Ärenderubrik 

  
90 Ändringar i föredragningslistan 

91 Framtida lokaler för skolan i Hede, information 

92 Dataskyddsförordningen, information 

93 Revisionsrapport, granskning av Hälsoarbetet i kommunen – Rutiner och 
organisation 

94 Revisionsrapport, ägarstyrning i kommunala bolag 

95 Revisionsrapport, Granskning av socialnämndens ekonomi 2017 - Ledning och 
styrning 

96 Årsredovisning 2017 

97 Årsredovisning 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 

98 Revisionsberättelse 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 

99 Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet i Jämtlands län 

100 Revisionsberättelse 2017, Samordningsförbundet i Jämtlands län 

101 Motion, Rollfördelning i en politiskt styrd organisation 

102 Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag inom vården 

103 Medborgarförslag om att bygga en skatepark mellan medborgarhuset och Ljusnan i 
Sveg 

104 Medborgarförslag om ändring av sopavgift i C-område 

105 Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 

106 Ny politisk organisation, kommunstyrelsens reglemente 

107 Ny politisk organisation, organisationsskiss 

108 Ny politisk organisation, bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

109 Ny politisk organisation, parti- och oppositionsstöd 

110 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner (IT-nämnden) 
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111 Folkhälsoplan 2018—2020 

112 Kultur- och fritidsplan, förlängd giltighetstid 

113 Biblioteksplan, förlängd giltighetstid 

114 Ändring av avgiftssystem inom vård och omsorg 

115 Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om 
regional samverkan 

116 Stärka kommunens förutsättning att stödja näringslivet, statsbidrag 

118 Stråk och noder, Jämtlands län 

119 Överlåtelse av Härjedalen Kolsätter 13:5 genom gåva 

120 Skrivelse från fackliga organisationer om samverkan, delaktighet, tillit och hantering 
av dokument, information, förhandlingar och protokoll 

121 Begäran angående kommunens ställningstagande till riksintressen för rennäringen 

122 Inbjudan Länsstyrelse och landshövding 

123 Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

124 Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-01 

125 Delegationsbeslut 

126 Meddelanden 

127 Ej verkställda beslut SoL och LSS, första kvartalet 2018 

128 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

129 Redovisning medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 

130 Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

131 Redovisning ej färdigberedda motioner 

132 Redovisning verkställighet bifallna motioner 

133 Förslag till ersättare i Leader Sjö, Skog & Fjäll 

134 Val av ersättare till ombud, Inlandskommunernas Ekonomisk Förening, efter Anna-
Lena Andersson (S) 

135 Val av ombud till Sveriges Vattenkraftkommuners förening, efter Pelle Persson 
(VH) 

136 Ändrad medfinansiering Svegs Curlingklubb 

137 Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen, information 

138 Yttrande angående nödvändiga åtgärder på Sveg Härjedalen Airport 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 10.00—15.45, 15.50—16.30 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Pelle Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Hans Heuser, VD Härjegårdar Fastighets AB § 91 
 Carina Nilsson, förvaltningschef bildningsförvaltningen § 91 
 Göran Persson, arkitekt Lannås Arkitekter AB § 91 
 Gunnar Hedin, ordförande nämnden för bildning, fritid och kultur § 91 
 Magnus Jönsson, säkerhetssamordnare §§ 91—92 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 90-92, 96—115, 120—137 
 Mikael Holmström, näringslivsutvecklare §§ 136—137  
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 90—132, 134—137  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist §§ 90—132, 134—137 
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 90—132, 134—137 
  

 
 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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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl. 15.45—15.50, 1630—16.40 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Pelle Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 133, 138  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist §§ 133, 138 
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 133, 138 
  

 
 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 § 90 
 
Ändringar i föredragningslistan 
 
ÄRENDE 
 
På grund av ändrade förhållanden vore det i vissa fall lämpligt att 
en del ärenden stryks från dagens föredragningslista, för att 
behandlas vid ett senare sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande ärenden 
läggs till dagens föredragningslista: 
 
Ändrad medfinansiering Svegs Curlingklubb, diarienummer Ks 
2018/273;  
 
Framtida lokaler för skolan i Hede, diarienummer Ks 2018/208;  
 
Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen, 
diarienummer Ks 2018/195; 
 
Yttrande angående nödvändiga åtgärder på Sveg Härjedalen 
Airport, diarienummer Ks 2018/134, samt att följande ärenden 
stryks från dagens föredragningslista: 
 
Kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
 
Avrapportering samarbete med Berg; miljö- och byggförvaltning 
och bolagisering 
 
Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 
 
Medborgarförslag om att köpa in ny hockeysarg till Hede och 
Funäsdalen. Dnr Ks 2017/613 
 
Med Bergs kommun gemensam miljö- och byggnämnd. Dnr 
2018/265 
 
Med Bergs kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag. Dnr 
Ks 2018/266 
 
Bostadsförsörjningsplan 2018. Dnr Ks 2018/193 
 
Renhållningsföreskrifter, revidering. Dnr Ks 2018/239 
 
Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar. Dnr Ks 
2018/156 
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Ks § 90, fortsättning 
 
Översyn av lekparker i Härjedalen. Dnr Ks 2017/529 
 
Skrivelse om fördjupad översiktsplan, Bruksvallarna-
Ramundberget-Messlingen. Dnr Ks 2018/256 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Enligt ordförandes yrkande. 
 
_____
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Ks § 91 
 
Framtida lokaler för skolan i Hede, information 
Dnr Ks 2018/208 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet beslutade den 10 april, Klu § 60/2018, 
att förstudie gällande skolans i Hede framtida lokaler skulle 
presenteras under våren.  
 
Hans Heuser, VD Härjegårdar Fastighets, tillsammans med 
förvaltningschef Carina Nilsson och arkitekt Göran Persson, 
presenterar förstudien. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunledningsutskottet vid sammanträde den 5 juni beslutar 
om, och i så fall också hur, förstudien behöver kompletteras. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsutskottet beslutar vid sammanträde den 5 

juni om, och i så fall också hur, förstudien behöver 
kompletteras. 

 
_____ 
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Ks § 92 
 
Dataskyddsförordningen, information 
 
ÄRENDE 
 
Säkerhetssamordnare Magnus Jönsson informerar om den 
europeiska dataskyddsförordningen som börjar tillämpas i 
Sverige den 25 maj 2018, samt om hur lagen påverkar 
kommunens verksamhet och vilka åtgärder som hittills vidtagits 
inom kommunen för att möta förordningens krav. 
 
_____ 
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Ks § 93 
 
Revisionsrapport, granskning av Hälsoarbetet 
i kommunen – Rutiner och organisation 
Dnr Ks 2018/31 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har granskat hälsoarbetet i kommunen 
och lämnar i revisionsrapporten ”Granskning av Hälsoarbetet i 
kommunen – Rutiner och organisation” en rad synpunkter och 
rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslag till yttrande 
daterat 2018-05-07 överlämnas till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat 

2018-05-07 överlämnas till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. 

 
_____
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Ks § 94 
 
Revisionsrapport, ägarstyrning i kommunala bolag 
Dnr Ks 2018/179 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har granskat hälsoarbetet i kommunen 
och lämnar i revisionsrapporten ”Granskning av Hälsoarbetet i 
kommunen – Rutiner och organisation” en rad synpunkter och 
rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
yttrande över revisionsrapporten och föreslår att yttrandet antas 
och överlämnas till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Yttrandet antas och överlämnas till kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 95 
 
Revisionsrapport, Granskning av socialnämndens ekonomi 
2017 - Ledning och styrning 
Dnr Ks 2018/180 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har granskat socialnämndens ekonomi 
under 2017 och lämnar i revisionsrapporten ”Granskning av 
Socialnämndens ekonomi 2017 – Ledning och styrning” en rad 
synpunkter och rekommendationer. 
 
Socialnämnden besvarade den 24 april rapporten genom 
beslutet Sn § 62/2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att socialnämndens svar 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Socialnämndens svar överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____
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Ks § 96 
 
Årsredovisning 2017 
Dnr Ks 2018/264 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med nämndernas 
ordförande och i vissa fall vice ordföranden upprättat 
årsredovisning 2017. 
 
Årsredovisningen presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____ 
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Ks § 97 
 
Årsredovisning 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/165 
 
ÄRENDE 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning 
för verksamhetsåret 2017 och denna har överlämnats till 
ägarkommunerna. Förbundet redovisar ett överskott för året på 
1,9 miljoner kronor. 
 
Vid den sista december 2017 uppgick eget kapital till 11,9 
miljoner kronor. Av förbundets sex inriktningsmål har fyra 
uppnåtts helt och två har bedömts som delvis uppfyllda. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Räddningstjänstförbundets årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017 godkänns. 
 
_____  
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Ks § 98 
 
Revisionsberättelse 2017, Jämtlands räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/165 
 
ÄRENDE 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets 
verksamhet under verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att 
respektive fullmäktige för de i förbundet ingående kommunerna 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
beviljar förbundsdirektionens ledamöter för Jämtlands 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Direktionen för Jämtlands läns räddningstjänstsförbund och 

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

 
_____  
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Ks § 99 
 
Årsredovisning 2017, Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/190 
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundet Jämtlands Län har upprättat 
årsredovisning avseende perioden januari—december 2017. 
Förbundet redovisar ett överskott på 0,8 miljoner kronor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner årsredovisningen 2017. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2017 

godkänns. 
 
_____  
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Ks § 100 
 
Revisionsberättelse 2017, Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Dnr KS 2018/190 
 
ÄRENDE 
 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets 
verksamhet under verksamhetsåret 2017 och bedömer 
sammantaget att styrelsen i förbundet har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förbundets ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län och dess 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
_____
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Ks § 101 
 
Motion, Rollfördelning i en politiskt styrd organisation 
Dnr Ks 2018/188 
 
ÄRENDE 
 
Solveig Haugen (S) och Leif Nilsson (S) föreslår att det vid två 
tillfällen ges information och förs diskussioner om rollfördelning i 
en politiskt styrd organisation. Dels i form av en information vid 
det första tillfället efter valet då de nyvalda kommunfullmäktige 
sammanträder, dels i form av gemensam utbildning för politiker 
och tjänstemän vid inledningen till den nya mandatperioden.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet återremitteras 
till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni, för att låta ta 
fram ett tjänsteutlåtande till ärendet. 
  
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 

den 12 juni, för att låta ta fram ett tjänsteutlåtande till ärendet. 
 
_____  
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Ks § 102 
 
Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag inom vården 
Ks 2018/20 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen 
beslutar om 6-timmars arbetsdag. 
 
Ärendets beredning 
 
Frågan om 6-timmars arbetsdag har redan vid ett flertal tillfällen i 
närtid utretts vid kommunledningsförvaltningen, till exempel dnr 
Ks 2017/611 och Ks 2017/541. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Bo Danielsson (V) yrkar att medborgarförslaget bifalls. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Danielssons och Ericsson yrkanden mot 
varandra och finner att medborgarförslaget avslås- 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Ks § 103 
 
Medborgarförslag om att bygga en skatepark 
mellan medborgarhuset och Ljusnan i Sveg 
Dnr Ks 2018/100 
 
ÄRENDE 
 
Per-Axel Lindström, Sveg, föreslår att kommunen bygger en 
skatepark tillsammans med lekpark och utegym mellan 
medborgarhuset och Ljusnan. 
 
Ärendets beredning 
 
Inga medel finns avsatta i budget för anläggning av skatepark 
med lekpark och utegym. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____
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Ks § 104 
 
Medborgarförslag om ändring av sopavgift i C-område 
Dnr Ks 2018/67 
 
ÄRENDE 
 
Jan Fahlström, Lillhärdal, med flera (totalt ytterligare 17 
namnunderskrifter) föreslår att sopavgiften ska ändras i 
C-områden för de kommunmedborgare som har fäbodar och 
fritidshus i närområde till fast boende. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018, i 
beslut Kf § 26/2018, att avveckla C-områden och att helt befria 
bebyggelse inom tidigare C-områden från avgifter. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 105 
 
Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/71 
 
ÄRENDE 
 
Isacc Karlsson och Elma Brundin, Lofsdalen, föreslår att 
kommunen bygger en Idrottshall i Lofsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
Ärendet återremitterades den 23 april 2018 av 
kommunfullmäktige, i beslut Kf § 60/2018, för utredning av vilka 
möjligheter som finns att söka bidrag för byggnation av idrottshall 
i Lofsdalen. Kommunledningsförvaltningen har inte kunnat finna 
några möjligheter för kommunen att söka bidrag till en eventuell 
byggnation. Däremot finns möjligheter för civilsamhället att söka 
bidrag för ändamålet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska informeras om att det finns möjlighet att 

söka annan finansiering, från exempelvis de finansiärer som 
presenteras i tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska informeras om att det finns möjlighet att 

söka annan finansiering, från exempelvis de finansiärer som 
presenteras i tjänsteutlåtande daterat 2018-05-08. 

 
_____  
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Ks § 106 
 
Ny politisk organisation, kommunstyrelsens 
reglemente  
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Ett arbete med att ta fram en ny politisk organisation för 
kommunen har pågått sedan 2016. Vid dagens sammanträde 
presenteras förslag till nytt kommunstyrelsens reglemente. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
uppdrar till kommunledningsförvaltningen att i förslaget göra 
följande ändringar: 
 
under avsnittet ”samhällsbyggnadsutskott” stryka första stycket 
och ersätta det med texten ”kommunstyrelsen ansvarar för”; 
i punktlistan under ”samhällsbyggnadsutskott” stryka punkterna 
”fysisk planering såsom upprättande av översikts- och 
detaljplaner”, ”namngivning i samband med detaljplanläggning” 
och ”strandskydd”; 
på förekommande platser i förslaget ersätta hänvisningar till 
personuppgiftslagen med hänvisningar till den europeiska 
dataskyddsförordningen. 
 
Häggkvist yrkar vidare att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta förslaget till kommunstyrelsens 
reglemente i den form det kommer ha sedan 
kommunledningsförvaltningen genomfört ändringarna. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till Häggkvists förslag 
med tillägget att de ändringar som kommunledningsförvaltningen 
får i uppdrag att genomföra också ska inkludera att under 8 §, 
direkt efter texten ”Kommunstyrelsen ska anställa kommunchef 
och besluta om instruktion för kommunchefen.” Lägga till texten 
”Kommunstyrelsen ska anställa förvaltningschefer.” 
 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande 
och finner att det avslås. 
 
Omröstning begärs. 
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Ks § 106, fortsättning 
 
Omröstning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för avslag till Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande, Nej-röst 
för bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Thomas Wiklund (M), Mats 
Ericsson (C) Johan Fredholm (M), Jenny Hansen (C), Lars-Olof 
Mattsson (M) 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Pelle Johansson (S), 
Maj-Lis Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Bo Danielsson (V) 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med röstetalet 6 ja-röster 
mot 5 nej-röster beslutar att avslå Zetterström-Bäckes 
tilläggsyrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i förslaget till 

nytt kommunstyrelsens reglemente göra följande ändringar: 
 
under avsnittet ”samhällsbyggnadsutskott” stryka första 
stycket och ersätta det med texten ”kommunstyrelsen 
ansvarar för”; 
i punktlistan under ”samhällsbyggnadsutskott” stryka 
punkterna ”fysisk planering såsom upprättande av översikts- 
och detaljplaner”, ”namngivning i samband med 
detaljplanläggning” och ”strandskydd”; 
på förekommande platser i förslaget ersätta hänvisningar till 
personuppgiftslagen med hänvisningar till den europeiska 
dataskyddsförordningen. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till kommunstyrelsens reglemente antas i den form 

det har sedan kommunledningsförvaltningen genomfört de 
beslutade ändringarna i förslaget. 

 
_____
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Ks § 107 
 
Ny politisk organisation, organisationsskiss 
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Ett arbete med att ta fram en ny politisk organisation för 
kommunen har pågått sedan 2016. Vid dagens sammanträde 
presenteras förslag till organisatorisk skiss över den föreslagna 
nya organisationen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige att anta föreslagen organisationsskiss. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Föreslagen organisationsskiss antas. 
 
_____
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Ks § 108 
 
Ny politisk organisation, bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Ett arbete med att ta fram en ny politisk organisation för 
kommunen har pågått sedan 2016. Vid dagens sammanträde 
presenteras bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta förslaget med ändringen att 
bestämmelser om arvodering vid tjänstgöring hel respektive halv 
arbetsdag tas bort och ersätts med en bestämmelse om att 
grundarvode om 12,8 milli-prisbasbelopp (mPBB) per dag 
betalas vid tjänstgöring. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Förslaget antas med ändringen att bestämmelser om 

arvodering vid tjänstgöring hel respektive halv arbetsdag tas 
bort och ersätts med en bestämmelse om att grundarvode om 
12,8 mPBB per dag betalas vid tjänstgöring. 

 
_____  
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KS § 109 
 
Ny politisk organisation, parti- och 
oppositionsstöd  
Dnr Ks 2016/542 
 
ÄRENDE 
 
Ett arbete med att ta fram en ny politisk organisation för 
kommunen har pågått sedan 2016. Vid dagens sammanträde 
presenteras förslag till bestämmelser för partistöd. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige anta förslaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till bestämmelser för partistöd antas. 
 
_____  
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Ks §110 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden) 
Dnr Ks 2018/83 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 
november 2017, Kf § 217/2017, att för tillfället inte ansluta sig till 
den gemensamma nämnden för samverkan drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner (IT-nämnden) 
 
Förutsättningarna har sedan tiden för beslutet förändrats och 
kommunledningsförvaltningen föreslår att: Härjedalens kommun 
ansluter sig till den gemensamma nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner som finns 
mellan Region Jämtland Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms 
kommun, Ragunda kommun, Åre kommun och Östersunds 
kommun; att upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente 
för den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner antas; att 
anslutningen gäller från och med den 1 juli 2018; att Härjedalens 
kommuns bidrag till den gemensamma nämndens kostnader 
fastställs till 101 600 kronor för 2018, finansiering ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter; att för 2019 
fastställs bidraget i budgeten för det året; att en ledamot och en 
ersättare väljs till den gemensamma nämnden för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner för 
perioden 1 juli till och med 31 december 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-05-22 28 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 110, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 
Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda 
kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. 

 
- Anslutningen gäller från och med den 1 juli 2018 
 
- Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner antas. 

 
- Härjedalens kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 

kostnader fastställs till 101 600 kronor för 2018, finansiering ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. För 2019 
fastställs bidraget i budgeten för det året. 

 
- En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner för perioden 1 juli till och med 31 
december 2018. 

 
_____ 
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Ks § 111 
 
Folkhälsoplan 2018—2020 
Dnr Ks 2018/74 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har under en längre tid stått utan en aktuell 
folkhälsoplan. Ett förslag till plan, som följer den regionala 
folkhälsopolicyn och som utgår från det som görs i det för länet 
regionala folkhälsonätverket ”Folkhälso-Z”, har tagits fram. 
 
Kommunledningsutskottet beslutade den 21 februari att remittera 
planen till trygghets- och folkhälsorådet innan kommunstyrelsen 
beslutar om den. Trygghets- och folkhälsorådet har ingenting att 
erinra mot förslaget till folkhälsoplan, utan tillstyrker att planen 
antas. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige anta planen 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Folkhälsoplan 2018—2020 antas. 
 
_____
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Ks § 112 
 
Kultur- och fritidsplan, förlängd 
giltighetstid 
Dnr Ks 2018/173 
 
ÄRENDE 
 
Kultur- och fritidsplan för Härjedalens kommun för perioden 
2015—2018 har fastställts av kommunfullmäktige, Kf § 236/2014. 
Planen ska revideras under varje ny mandatperiod. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Kultur- och fritidsplanen för Härjedalens kommun 2015—2018 

förlängs att gälla till och med 2019-12-31. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kultur- och fritidsplanen för Härjedalens kommun 2015—2018 

förlängs att gälla till och med 2019-12-31. 
 
_____  
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Ks § 113 
 
Biblioteksplan, förlängd giltighetstid 
Dnr Ks 2018/174 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 17 § bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteksplaner 
antas av kommuner och landsting för deras verksamheter på 
biblioteksområdet. Biblioteksplan för Härjedalens kommun för 
perioden 2014—2018 har fastställts av kommunfullmäktige, Kf § 
132/2014.  
 
Enligt kommunstyrelsens beslut om organisationsstruktur, Ks 
§ 95/2016,läggs ansvaret för biblioteken på tillväxtavdelningen. 
Ny chef för tillväxtavdelningen tillträder under 2018. Den 
regionala biblioteksplanen som ligger som grund för den 
kommunala planen kommer att antas under hösten 2018.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
 
- Biblioteksplanen för Härjedalens kommun 2014—2018 

förlängs att gälla till och med 2019-12-31. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Biblioteksplanen för Härjedalens kommun 2014—2018 

förlängs att gälla till och med 2019-12-31. 
 
_____  
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Ks § 114 
 
Ändring av avgiftssystem inom vård och omsorg 
Dnr Ks 2018/245 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun tillämpar idag avgiftstaxa enligt tre nivåer, 
baserat på hur mycket tid till insatser som den individuella 
brukaren har beviljats. Allt fler kommuner har nu, som en följd av 
den tekniska utvecklingen, gått över till att debitera utifrån hur 
mycket tid som går åt till utförandet av insatserna. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Hemvårdsavgift debiteras fortsatt utifrån beviljad tid, men ändras 
till fem nivåer enligt bifogad tabell, med verkställighet under 
2018, samt att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en ny 
modell för debitering utifrån utförd tid per timme med 
verkställighet under 2019. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avgifter inom hemtjänsten baseras på 
utförd tid och att socialnämnden får i uppdrag att arbeta fram ny 
modell för avgiftsdebitering med verkställighet 2019. 
 
Thomas Wiklund (M), biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar bifall 
till socialnämndens förslag 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Hemvårdsavgift debiteras fortsatt utifrån beviljad tid, men 

ändras till fem nivåer enligt bifogad tabell, med verkställighet 
under 2018. 

 
- Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en ny modell för 

debitering utifrån utförd tid per timme med verkställighet under 
2019. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-05-22 33 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 115 
 
Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan 
Dnr Ks 2018/234 
 
ÄRENDE 
 
Det finns en tradition i Jämtlands län att samverka i 
utvecklingsfrågor. Denna samverkan har tidigare skett i 
Kommunförbundets i Jämtlands län regi, sedan Regionförbundet 
Jämtlands län och sedan 2015 i Region Jämtland Härjedalens 
regi. Denna samverkan har sedan 1 januari 2015 reglerats i ett 
samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner.  
 
Överenskommelsen innehåller fem områden; EU och 
övergripande utveckling, social välfärd och folkhälsa, 
samhällsbyggnad och klimat, arbetsmarknad och utbildning samt 
kurs och konferens. Innehållet i områdena ändras efter behov. 
Uppföljning sker i primärkommunala rådet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
tecknar överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen 
och länets kommuner om regional samverkan med Region 
Jämtland Härjedalen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun tecknar överenskommelse mellan 

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om 
regional samverkan med Region Jämtland Härjedalen. 

 
_____  
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Ks § 116 
 
Stärka kommunens förutsättning att stödja 
näringslivet, statsbidrag 
Dnr Ks 2018/181 
 
ÄRENDE 
 
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner 
kronor under åren 2018—2020 till 39 kommuner i det så kallade 
stödområde A, för att förbättra kommunernas företagsklimat. 
Respektive kommun tilldelas 1 760 000 kronor per år. Syftet med 
medlen är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja 
näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt. 
 
Härjedalens kommuns viktigaste utmaningar är kopplade till 
näringslivsutveckling, samhällsutveckling, befolkningsutveckling 
och kompetensförsörjning. 
 
En trend i samhället är att utvecklingsprojekt i allt högre grad 
delfinansieras med projektmedel. Härjedalens kommun behöver 
satsa ytterligare resurser på att söka projektmedel som dels 
möjliggör för föreningar och näringslivet att driva 
utvecklingsprojekt och dels möjliggör landsbygdsutveckling. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen 
beslutar att prioritera av de statliga medlen enligt följande: 
 
Anställning av en projektstrateg. Projektstrategens huvuduppgift 
är att hitta utlysningar passande för näringslivet och dess 
utvecklingsplaner samt att vara behjälplig i sökandeprocessen.  
 
Medfinansiering i olika utvecklingsprojekt som gynnar 
samhällsutveckling och näringslivet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 117, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- De statliga medlen prioriteras enligt följande: 

 
Anställning av en projektstrateg. Projektstrategens 
huvuduppgift är att hitta utlysningar passande för näringslivet 
och dess utvecklingsplaner samt att vara behjälplig i 
sökandeprocessen. 
 
Medfinansiering i olika utvecklingsprojekt som gynnar 
samhällsutveckling och näringslivet. 

 
_____  
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Ks § 118 
 
Stråk och noder, Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/251 
 
ÄRENDE 
 
Kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Berg och 
Härjedalen har möjligheten att, tillsammans med Region 
Jämtland Härjedalen, söka medel i Tillväxtverkets utlysning 
Tillväxtskapande samhällsplanering. Projektet varar två år med 
start 1 september 2018. Huvudman är Region Jämtland 
Härjedalen. 
 
Arbetet ska ske i två block:  
Jämtlandstråket - arbete med den gemensamma bostad- och 
arbetsmarknadensmarknaden; Inlandstråket - ta fram analyser 
för boende, arbetsmarknad och kommunikationer med fokus på 
kunskapsuppbyggnad och analyser samt GIS-presentationer. 
Båda delarna i projektet syftar till att underlätta näringslivets 
kompetensförsörjning samt nyetableringar även i länets noder i 
de glesare strukturerna. 
 
Projektet kommer att ta fram analyser, metoder och modeller och 
skapa förankring av dessa för ett långsiktigt utvidgat samarbete 
mellan de berörda kommunernas näringslivs-, plan- och 
samhällsbyggnadsfunktioner samt andra myndigheter. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Härjedalens kommun deltar i projektet med medfinansiering i 

form av arbetad tid enligt den omfattning som framgår av 
projektets budget. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalens kommun deltar i projektet med medfinansiering i 

form av arbetad tid enligt den omfattning som framgår av 
projektets budget. 

 
_____  
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Ks § 119 
 
Överlåtelse av Härjedalen Kolsätter 13:5 genom 
gåva 
Dnr Ks 2018/172 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 1976, Kf § 278, 
att genom gåvobrev överlåta gamla skolan i Kolsätt, Kolsätter 
13:5, till Kolsätts bygdegårdsförening. Gåvobrev undertecknades 
den 11 januari 1977. 
 
Föreningen har dock inte fått lagfart på fastigheten på grund av 
att behörighetshandlingar för de som undertecknade gåvobrevet 
för föreningen saknats. Kommunen har därför fortfarande lagfart 
på fastigheten. 
 
Fastigheten förvaltas i dag av Kolsätts byalag. Fastigheten 
används som samlingslokal och är med i kommunens förteckning 
över bidragsberättigade samlingslokaler. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
- Härjedalen Kolsätter 13:5 överlåts till Kolsätts byalag som 

gåva. 
 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Härjedalen Kolsätter 13:5 överlåts till Kolsätts byalag som 

gåva. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 120 
 
Skrivelse från fackliga organisationer om samverkan, delaktighet, 
tillit och hantering av dokument, information, förhandlingar och 
protokoll 
Dnr Ks 2018/111 
 
ÄRENDE 
 
En rad fackliga organisationer har ställt en skrivelse till 
kommunstyrelsen med synpunkter på hur samverkansarbetet 
mellan kommunen och de fackliga organisationerna fungerar. 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars att skrivelsen besvaras 
vid dagens sammanträde. 
 
Förslag till svar på skrivelsen presenteras vid dagens 
sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget antas som 
kommunstyrelsens svar och skickas till de berörda fackliga 
organisationerna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
Omröstning begärs 
 
Omröstning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för bifall till Häggkvists yrkande, Nej-röst för avslag till 
Häggkvists yrkande 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Thomas Wiklund (M), Mats 
Ericsson (C) Johan Fredholm (M), Jenny Hansen (C), Lars-Olof 
Mattsson (M) 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Pelle Johansson (S), 
Maj-Lis Larsson (S), Gottfrid Jonsson (S), Bo Danielsson (V) 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med röstetalet 6 ja-röster 
mot 5 nej-röster beslutar att bifalla Häggkvists yrkande. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 120, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till svar på skrivelse antas som kommunstyrelsens 

svar och skickas till de berörda fackliga organisationerna. 
 
RESERVATION 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
Pelle Johansson (S) 
Maj-Lis Larsson (S) 
Gottfrid Jonsson (S) 
Bo Danielsson (V) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 121 
 
Begäran angående kommunens ställningstagande till 
riksintressen för rennäringen 
Dnr Ks 2018/200 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens markägareförening genom Peter Wagenius begär i 
skrivelse daterad 2018-04-08 att kommunen avslår alla anspråk 
på riksintresse för rennäringen på privatmarken i Härjedalen 
samt att kommunen försäkrar sig om rutiner så att inte 
utpekanden av riksintresse för rennäringen på privata marker i 
Härjedalen återkommer. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningstutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Skrivelsen besvaras med en kopia av den skrivelse angående 

rennäringens riksintresseanspråk som kommunen sedan 
tidigare har skickat till Länsstyrelsen i Jämtlands län, 
diarienummer Ks 2018/105. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Skrivelsen besvaras med en kopia av den skrivelse angående 

rennäringens riksintresseanspråk som kommunen sedan 
tidigare har skickat till Länsstyrelsen i Jämtlands län, 
diarienummer Ks 2018/105. 

 
_____



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-05-22 41 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 122 
 
Inbjudan Länsstyrelse och landshövding 
Dnr Ks 2018/290 
 
ÄRENDE 
 
Med anledning av flera till kommunen ställda skrivelser om 
riksintressen för rennäringen inom kommunen aktualiseras 
frågan om vilken respons som länsstyrelsen har lämnat på 
kommunens begäran om ändring av riksintresseanspråk för 
rennäringen inom kommunen. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar att kommunen bjuder in länsstyrelse 
samt landshövding för dialogmöte kring rennäringens 
riksintressen i kommunen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Jonssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen bjuder in länsstyrelse samt landshövding för 

dialogmöte kring rennäringens riksintressen i kommunen. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 123 
 
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018/242 
 
ÄRENDE 
 
Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s 
dataskyddsförordning i Sverige. Förordningen innehåller bland 
annat ett krav på att myndigheter ska utnämna ett 
dataskyddsombud. Kommunstyrelsen är en 
förvaltningsmyndighet och måste därför utnämna ett 
dataskyddsombud.  
 
Härjedalens kommun är en relativt liten kommun och det borde 
därför vara möjligt att en och samma person skulle kunna 
fungera som dataskyddsombud för flera nämnder. Uppgiften att 
utse dataskyddsombud kan därför lämpligen delegeras till 
tjänsteman med kommunövergripande ansvar, det vill säga 
kommunchefen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunchefen får i 
uppdrag att för kommunstyrelsens räkning utnämna ett 
dataskyddsombud. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att för kommunstyrelsens 

räkning utnämna ett dataskyddsombud. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 124 
 
Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-01 
Dnr Ks 2018/254 
 
ÄRENDE 
 
Enligt nu gällande sammanträdesplan ska kommunfullmäktige 
sammanträda den 1 oktober under innevarande år. Eftersom det 
efter valet nyvalda fullmäktige tillträder sina uppdrag den 15 
oktober vore det rimligt att fullmäktiges för hösten första 
sammanträde senarelades. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att flytta sammanträdet den 1 
oktober till den 15 oktober. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober flyttas till 

den 15 oktober. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 125 
 
Delegationsbeslut 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden mars 
2018 – maj 2018 
 
Delegerad 
beslutsfattare Beslut
  
Panos Alepliotis  Personalärenden 
Britt Paju 
Mats Sjöstedt  
Mats Bredesen 
Kenneth Bergman 
Eva Larsson 
Linda Bergström 
Mathias Wiberg 
Lina Eklund 
Ronny Sandnes-Fundin 
Eva Eriksson 
Lena Löfskog 
Eva Tollin 
Patrick Andreasson 
Klaus Dudenhöfer 
Pär Olofsson 
Fredrik Busk 
Anders Björk 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 126 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Dom, Kammarrätten i Sundsvall, Laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016, § 122 
Dnr KS 2016/275 
 

2. Skrivelse med förklaring till varför socialnämnden kommer 
överskrida budget 
Dnr Sn 2018/71 
 

3. Skrivelse från Hemvården, Sveg Yttre  
Dnr KS 2018/215 
 

4. Livsmedelskontroller 
- Södra skolan, Sveg 
- Norra skolan, Sveg 
- Furulundsskolan, Lillhärdal 
- Centralskolan Ytterhogdal 
- Vemdalens skola 
- Svegsmon, Svegs Hälsocentral 
- Svedjegården Servicehus, Ytterhogdal 
Dnr KS 2018/9 
 

5. Formerna för och tidplanen inför löneöversyn 2018 samt 
slopande av den 4-gradiga bedömningsskalan 
 

6. Lönesättning av feriearbetande ungdomar inom 
Härjedalens kommun 2018 
 

7. Samrådsyttrande över vägplan E45 Rengsjön-Älvros  
 

8. Sveriges kommuner och landsting, sammanträdesplan 
2019 
 

9. Regionfullmäktige, sammanträdestider 2019 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 126, fortsättning 
 

10. Protokoll  
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-02-15 
 Gemensamma nämnden för upphandling 
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-04-23 
 Primärkommunala samverkansrådet 
- Region Jämtland Härjedalen, 2018-04-23 
 Regionenens samverkansråd 
- Inlandskommunernas ekonomisk förening, 2018-02-19 
- Inlandskommunernas ekonomisk förening, 2018-06-04 
- Inlandsbanan, 2018-03-01 
 

11. Årsbokslut 2017 
- Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 
- Gemensamma nämnden för upphandling 
- Patientnämnden i Jämtlands län 
- Ljusnan Voxnans Vattenvårdsförbund 
- Samordningsförbundet, Jämtlands län 
- Destination Inlandsbanan AB 
- Inlandstågen AB 
- Inlandsbanan AB 
- Inlandskommunernas ekonomisk förening 

 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att socialnämndens 
skrivelse tillsammans med kommunfullmäktiges ursprungliga 
beslut i ärendet Ks 2017/448 biläggs årsredovisningen inför 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Socialnämndens skrivelse tillsammans med 

kommunfullmäktiges ursprungliga beslut i ärendet Ks 
2017/448 biläggs årsredovisningen inför kommunfullmäktiges 
sammanträde den 18 juni. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 127 
 
Ej verkställda beslut SoL och LSS, första kvartalet 2018 
Dnr Sn 2018/116 
 
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 § 128 
 
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 
Dnr Ks 2018/246 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 129 
 
Redovisning medborgarförslag som överlämnats 
till nämnd för beslut 
Dnr Ks 2018/248 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år lämna en rapport över respektive de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda, samt över 
verkställigheten av bifallna medborgarförslag. För de 
medborgarförslag som har överlämnats till nämnder för beslut, 
redovisas dessa uppgifter i en och samma rapport. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 130 
 
Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 
Dnr Ks 2018/250 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 131 
 
Redovisning ej färdigberedda motioner 
Dnr Ks 2018/247 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 132 
 
Redovisning verkställighet bifallna motioner 
Dnr Ks 2018/249 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
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 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

 
Ks § 133 
 
Förslag till ersättare i Leader Sjö, Skog & Fjäll 
Dnr Ks 2018/185 
 
ÄRENDE 
 
Valberedningen för Leader Sjö, Skog och Fjäll har kontaktat 
kommunen med en uppmaning att lämna förslag på en ersättare 
för politisk ledamot i projektets styrelse. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Föreslå valberedningen i Leader Sjö, Skog och Fjäll att 

Gunnar Hedin (C) väljs till ledamot i projektets styrelse. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag, med ändringen att kommunstyrelsen lämnar förslag på 
ersättare, inte ledamot. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt ändringsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Föreslå valberedningen i Leader Sjö, Skog och Fjäll att 

Gunnar Hedin (C) väljs till ersättare i projektets styrelse. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 134 
 
Val av ersättare till ombud, Inlandskommunernas Ekonomisk 
Förening, efter Anna-Lena Andersson (S) 
Dnr Ks 2018/231 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja en ny ersättare för ombud till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening, efter Anna-Lena 
Andersson (S), som har flyttat från kommunen. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Maj-Lis Larsson (S) väljs 
till ersättare för ombud till Inlandskommunernas ekonomiska 
förening. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Maj-Lis Larsson (S) väljs till ersättare för ombud till 

Inlandskommunernas ekonomiska förening. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 135 
 
Val av ombud till Sveriges Vattenkraftkommuners 
förening, efter Pelle Persson (VH) 
Dnr Ks 2018/219 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja ett ombud till Sveriges 
Vattenkraftkommuners förening, efter Pelle Persson (VH), som 
har avsagt sig uppdraget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Anders Häggkvist (C) 
väljs till ombud till Sveriges Vattenkraftkommuners förening. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ombud i Sveriges 

Vattenkraftkommuners förening. 
 
_____  
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Ks § 136 
 
Ändrad medfinansiering Svegs Curlingklubb 
Dnr Ks 2018/273 
 
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars, Ks § 87/2018, att 
bevilja Svegs Curlingklubb ett räntefritt lån på 1 044 745 kronor 
att. Det har nu kommit fram att curlingklubben i sin beräkningar 
inte räknat med moms, och därför fattas pengar för att klubben 
ska kunna genomföra sina projekt. Klubben ansöker nu från 
kommunen om ytterligare 473 500 kronor i medfinansiering. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att Svegs Curlingklubb beviljas ett 
räntefritt lån på 473 500 kronor som förskotteras från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och att lånet 
därefter återbetalas med bygdemedel under åren 2019—2020, 
där Svegs Curlingklubb ansvarar för att bygdemedelsansökan 
görs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Svegs Curlingklubb beviljas ett räntefritt lån på 473 500 kronor 

som förskotteras från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter. 

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

görs. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 137 
 
Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen, information 
Dnr Ks 2018/195 
 
ÄRENDE 
 
Näringslivsutvecklare Mikael Holmström informerar om 
kommunens planerade ansökan hos Europeiska 
Investeringsbanken, om finansiering till framtida exploatering och 
utveckling i Funäsdalen. 
 
Kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov, bland 
annat i Funäsdalsområdet. VA-anläggningar, bostäder, ny 
hälsocentral och nytt äldreboende är exempel på kommande 
investeringar. Europeiska investeringsbanken skulle kunna vara 
en god möjlighet att säkra finansiering till någon eller flera av 
dessa investeringar. 
 
Europeiska Investeringsbanken (EIB) söker stora 
investeringsobjekt, bland annat där offentliga och privata aktörer 
samverkar. Det finns då i ett första steg en möjlighet att ansöka 
om bidrag till att genomföra en förstudie där 90 % av 
kostnaderna täcks med bidrag från EIB. En ansökan om bidrag 
till en förstudie ska göras av ett gemensamt ägt bolag där den 
offentliga sektorn står för majoriteten av ägandet. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 138 
 
Yttrande angående nödvändiga åtgärder 
på Sveg Härjedalen Airport 
Dnr Ks 2018/134 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
yttrande som understryker vikten av Svegs flygplats. Förslaget 
kan användas som ett argument för att säkra medfinansiering till 
nödvändiga åtgärder på flygplatsen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget antas som 
kommunstyrelsens yttrande och skickas till Region Jämtland 
Härjedalen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget antas som kommunstyrelsens yttrande och skickas 

till Region Jämtland Härjedalen. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____ 
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