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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 

  
139 Kommunala arbetsmarknadsåtgärder - tillväxt, kompetensförsörjning, information 

140 Samverkan med Bergs kommun, information 

141 Med Bergs kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag 

142 Med Bergs kommun gemensam miljö- och byggnämnd 

143 Motion, Rollfördelning i en politiskt styrd organisation 

144 Renhållningsföreskrifter, revidering 

145 Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar 

146 Skrivelse om fördjupad översiktsplan, Bruksvallarna-Ramundberget-Messlingen 

147 Uppdrag från fastighetsdagen 

148 Utökad borgen för lån till Härjegårdar Fastighets AB 

149 Publicering av protokoll på den kommunala anslagstavlan 

150 Rättelse av verkställighet, kommunfullmäktiges beslut § 122/2016 

151 Rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2018-05-22 

152 Ändring av kommunfullmäktiges beslut, Kf § 91/2017, att bifalla medborgarförslag 
om sophämtning på Haraldsåsen 

153 Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund 

154 Bostadsförsörjningsplan 2018 

155 Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen 

156 Ändringstillstånd för vindpark Sandtjärnberget, Ängersjö 5:15, 6:2, 7:2, 10:15 och 
15:1 i Härjedalens kommun 

157 Ändringstillstånd för vindpark Ängersjökölen, Ängersjö 10:15 och 5:5 i Härjedalens 
kommun 

 _____ 
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Plats och tid Logen, Fornminnesparken Funäsdalen, kl. 10.15—13.45 
  
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) §§ 140—157 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olof Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), tjänstgörande ersättare § 139 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde, ej tjänstgörande ersättare §§ 140—157 
  
Övriga deltagare Eva Larsson, avdelningschef Arbete och aktivitet § 139 
 Pär Thornberg, verksamhetskoordinator § 139 
 Pär Olofsson, avdelningschef VA §§ 139—140 
 Cilla Gauffin, miljö- och byggchef Bergs kommun §§ 139—140 
 Elise Nilsson, planingenjör § 154 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 139—157  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 139—157 
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) §§ 139—157 
  

 
 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 § 139 
 
Kommunala arbetsmarknadsåtgärder - tillväxt, 
kompetensförsörjning, information 
 
ÄRENDE 
 
Avdelningschef Eva Larsson och verksamhetskoordinator Pär 
Thornberg informerar om arbetsmarknadsåtgärder som 
kommunen vidtar i samverkan med arbetsförmedlingen med 
flera. Åtgärderna inkluderar bland annat olika former av praktik 
och subventionerade anställningar, samt metoder för validering 
av kompetens. 
 
_____
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Ks § 140 
 
Samverkan med Bergs kommun, information 
 
ÄRENDE 
 
Avdelningschef Pär Olofsson och Bergs kommuns miljö- och 
byggchef Cilla Gauffin informerar om det pågående arbetet med 
att implementera respektive kommuns kommunfullmäktiges 
beslut att bilda dels ett gemensamt VA-/renhållningsbolag, dels 
en gemensam miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltning. 
 
_____  
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Ks § 141 
 
Med Bergs kommun gemensamt VA- och renhållningsbolag 
Dnr Ks 2018/266 
 
ÄRENDE 
 
Bergs och Härjedalens kommuner beslutade i november 2017, 
efter att förstudie genomförts, att bilda gemensamt bolag för VA- 
och renhållningsverksamhet med säte i Härjedalen. 
 
Vid dagens sammanträde presenteras förslag till 
samverkansavtal, bolagsordning, aktieägaravtal. Eftersom 
bolaget inte ännu är bildat saknas bolagsnamn och 
organisationsnummer i dokumenten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner samverkansavtal för det gemensamma VA- och 
renhållningsbolaget, godkänner bolagsordning och aktieägaravtal 
för det gemensamma VA- och renhållningsbolaget, beslutar om 
anvisning och finansiering av aktiekapital om en miljon kronor. 
Förvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen när 
organisationsnummer utfärdats, samt att kommunfullmäktige 
bemyndigar bolagets styrelse att besluta om slutgiltigt namn för 
bolaget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige bifalla 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag med tillägget att 
aktiekapitalet ska finansieras med eget kapital och att 
kommunfullmäktige ska välja ett ombud med ersättare till 
bolaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att de bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls. 
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Ks § 141, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Samverkansavtal för det gemensamma VA- och 

renhållningsbolaget godkänns. 
 
- Bolagsordning och aktieägaravtal för det gemensamma VA- 

och renhållningsbolaget godkänns. 
 
- Aktiekapital om en miljon kronor anvisas och finansieras med 

eget kapital. 
 
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i 

uppdrag att underteckna avtalen när organisationsnummer 
utfärdats.  

 
- Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om slutgiltigt namn 

för bolaget. 
 
- Kommunfullmäktige utser ett ombud med ersättare till bolaget. 
 
_____
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Ks § 142 
 
Med Bergs kommun gemensam miljö- och byggnämnd 
Dnr Ks 2018/265 
 
 
ÄRENDE 
 
November 2017 tog kommunfullmäktige beslut att bilda en 
gemensam miljö- och byggnämnd tillsammans med Bergs 
kommun från den 1 januari 2019. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
antar bifogat avtal och reglemente för den nya gemensamma 
Miljö- och byggnadsnämnden, samt besluta att reglementet 
träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige anta bifogat avtal och reglemente med 
följande tillägg: Av reglementet ska framgå att nämnden fullgör 
fysisk planering såsom upprättande av översiktsplaner och 
detaljplaner, samt att den gemensamma nämnden är 
anställningsmyndighet för personalen vid förvaltningen. 
Samverkansavtalet ska kompletteras med att den gemensamma 
nämnden ska besluta var nämndens verksamheter ska vara 
lokaliserade, samt att alla hänvisningar i avtalet till ”avdelning” 
ersätts med ”förvaltning”. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot 
Wiklunds yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Omröstning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för bifall till kommunledningsförvaltningens förslag, nej-röst 
för bifall till Wiklunds yrkande. 
 
Ja-röster: Anders Häggkvist, Mats Ericsson, Stig Holm. 
 
Nej-röster: Thomas Wiklund, Johan Fredholm, Gunilla 
Zetterström-Bäcke, Pelle Johansson, Maj-Lis Larsson, Gottfrid 
Jonsson, Lars-Olof Mattsson, Bo Danielsson. 
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Ks § 142, fortsättning 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 nej-röster mot 3 
ja-röster beslutar enligt Wiklunds yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Bifogat avtal och reglemente antas med följande tillägg:  

 
Av reglementet ska framgå att nämnden fullgör fysisk 
planering såsom upprättande av översiktsplaner och 
detaljplaner 
 
Den gemensamma nämnden är anställningsmyndighet för 
personalen vid förvaltningen 
 
Samverkansavtalet ska kompletteras med att den 
gemensamma nämnden ska besluta var nämndens 
verksamheter ska vara lokaliserade 
 
Alla hänvisningar i avtalet till ”avdelning” ersätts med 
”förvaltning” 

 
_____  
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Ks § 143 
 
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. 
 
Rollfördelningen i en politikerstyrd organisation, där politiken ska 
formulera målen och förvaltningen ska utföra, är inte alltid helt 
enkel och det kommer alltid att finnas en ”gråzon” där det 
ständigt behövs en dialog kring uppdragen. Det är viktigt att 
politiker och tjänstemän har en samsyn kring uppdraget. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
 Motionen bifalls. 
 
_____
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Ks § 144 
 
Renhållningsföreskrifter, revidering 
Dnr Ks 2018/239 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, Kf § 26, att C-
områden ska tas bort från "renhållningskartan" och att 
bebyggelse inom dagens C-områden helt befrias från 
renhållningsavgifter. Kommunstyrelsen gavs också i uppdrag att 
revidera kommunens renhållningsföreskrifter. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har renhållningsavdelningen tagit 
fram förslag till reviderade föreskrifter för avfallshanteringen i 
kommunen. De ändringar som föreslås är i huvudsak 
borttagande av C-områden och därmed befrielse från grundavgift 
(fast avgift) för fastigheter belägna utanför A- och B-områden. 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare utanför 
A- och B-områden föreslås även i fortsättningen ges möjlighet att 
transportera och lämna kärlavfall i säck till någon av kommunens 
återvinningscentraler där det tas emot mot avgift. 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som har 
eget kärl på annan fastighet inom kommunen förslås även kunna 
lämna sitt kärlavfall däri. 
 
Vidare föreslås ändringar som förtydligar hur hanteringen av 
slam från fettavskiljare och små avlopp, inklusive fosforfällor ska 
hanteras. Ett förslag till renhållningsordning ska enligt 
miljöbalken 15 kap 42 § ställas ut i minst fyra veckor innan 
kommunen antar förslaget. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till 
reviderade renhållningsföreskrifter ställs ut till granskning 
2018-07-07 till 2018-08-07. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till reviderade renhållningsföreskrifter ställs ut till 

granskning 2018-07-07 till 2018-08-07. 
 
_____
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Ks § 145 
 
Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar 
Dnr Ks 2018/156 
 
ÄRENDE 
 
Det är viktigt att Härjedalens Kommun har en tydlig och enhetlig 
hållning till vad och till vem eller vilka kommunen kan bevilja 
stöd. För den sökande behövs det en särskilt uttalad väg, där alla 
ansökningar behandlas, in i kommunen. 
 
Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar är ett 
arbetsverktyg för tjänstemän och politiker vilket bidrar till ett 
effektivare, enklare, snabbare och mer rättvist förfarande. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar för 

Härjedalens kommun antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar för 

Härjedalens kommun antas. 
 
_____
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Ks § 146 
 
Skrivelse om fördjupad översiktsplan, Bruksvallarna-
Ramundberget-Messlingen 
Dnr Ks 2018/256 
 
ÄRENDE 
 
Ramundbergets Alpina AB, genom VD Philip Flacké har 
tillsammans med Sten Olof Hoflin skickat en skrivelse till 
kommunen med synpunkter angående riksintressen för 
rennäringen i förslaget till fördjupad översiktsplan för 
Bruksvallarna-Ramundberget-Messlingen.  
 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
skrivelsen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att bilagt förslag till svar 
antas som kommunstyrelsens svar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Bilagt förslag till svar antas som kommunstyrelsens svar. 
 
_____
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Ks § 147 
 
Uppdrag från fastighetsdagen 
Dnr Ks 2018/301 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet och styrelsen för Härjegårdar 
fastighets AB (HFAB) hade en gemensam ”fastighetsdag” den 14 
april 2018. En genomgång gjordes av fastighetsbeståndet i 
kommunen, både kommunens och HFAB:s. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att kommunen har stora lokalytor och behöver 
minska dessa, som ett led i att effektivisera verksamheten. HFAB 
har en plan för avyttring av delar av sitt fastighetsbestånd. 
 
Följande åtgärder bedömdes behöva vidtas för kommunens 
räkning på kort sikt.  
Nedre Fjällviolen görs om till bostäder, för uthyrning till 
säsongsanställda; 
Veterinärhuset i Hede läggs ut till försäljning; 
Wemerskolan i Hede säljs när detaljplanen är ändrad; 
Möjliggör tomtförsäljning även till fritidsboende i Hede; 
Prästgården i Vemdalen styckas av och läggs ut till försäljning; 
Konsekvenserna av en flytt av Idamic:s verksamhet från Ögränd 
utreds; 
Alternativa lokaler för Kommunals verksamhet (i en 
hyreslägenhet idag) utreds. 
 
De pågående förstudierna om skollokaler i Sveg och Hede kan 
på sikt medföra behov av fler fastighetsförsäljningar, liksom den 
pågående omstruktureringen inom äldreomsorgen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunchefen får i 
uppdrag att genomföra de åtgärder som anges under 
”beskrivning av ärendet” i tjänsteutlåtande daterat 2018-05-28. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att 
kommunchefen ska utföra sitt uppdrag i nära samverkan med 
verksamheten och politiken. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes yrkande och 
finner att det bifalls. 
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Ks § 147, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att genomföra de åtgärder som 

anges under ”beskrivning av ärendet” i tjänsteutlåtande 
daterat 2018-05-28. 

 
- Uppdraget ska utföras i nära samverkan med verksamheten 

och politiken. 
 
_____
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Ks § 148 
 
Utökad borgen för lån till Härjegårdar Fastighets AB 
Dnr Ks 2018/297 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har tidigare enligt fullmäktiges beslut 2014-10-08 
tecknat borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för de lån 
som Härjegårdar Fastighets AB tagit upp. 
 
För närvarande uppgår kommunens borgensengagemang för 
bolaget till 387,1 miljoner kronor jämte ränta och kostnader, 
nuvarande högsta tillåtna lånebelopp uppgår till 405 miljoner 
kronor. 
 
Bolaget planerar nu för investeringar i till exempel LSS-boende, 
hälsocentral samt en ombyggnation av gamla förskolan, båda i 
Funäsdalen. I Sveg pågår uppförandet av ett elevboende. 
Investeringarna innebär ett ökat behov av upplåning och därmed 
en utökad borgen från kommunen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härjegårdar 
Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 550 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Härjegårdar Fastighets AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 550 miljoner kronor jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
- Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
_____  
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Ks § 149 
 
Publicering av protokoll på den kommunala anslagstavlan 
Dnr Ks 2018/314 
 
ÄRENDE 
 
Sedan en ny kommunallag trädde i kraft den första januari 2018, 
finns en möjlighet att publicera sammanträdesprotokoll på 
kommunens officiella anslagstavla, under förutsättning att 
kommunen har beslutat om det. Det finns också möjlighet att 
publicera tillkännagivanden om sammanträden utöver 
fullmäktiges. I lagens förarbeten anges att anslagstavlan är den 
naturliga platsen för både protokoll och tillkännagivanden som 
kommunen vill delge sina medlemmar, och att dessas därför bör 
publiceras där. 
 
Krav från europeiska unionen på tillgänglighet och läsbarhet i 
digitala dokument, kombinerat med viss risk för att 
namnteckningar kopieras och används till urkundsförfalskningar 
talar emot att protokoll publiceras som scannade kopior av 
originaldokumentet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att protokoll över 
sammanträden i kommunfullmäktige, i kommunstyrelse, i övriga 
nämnder inklusive gemensamma nämnder, samt i utskott ska 
publiceras på kommunens anslagstavla och att 
tillkännagivanden, med föredragningslista, om styrelsens och 
övriga nämnders (inklusive gemensamma nämnders) samt 
utskottens sammanträden ska publiceras på kommunens 
anslagstavla Förvaltningen föreslår vidare att publicering får ske 
endast i den mån det inte strider mot lag eller annan författning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
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Ks § 149, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Protokoll över sammanträden i kommunfullmäktige, i 

kommunstyrelse, i övriga nämnder inklusive gemensamma 
nämnder, samt i utskott ska publiceras på kommunens 
anslagstavla. 

 
- Tillkännagivanden, med föredragningslista, om styrelsens och 

övriga nämnders (inklusive gemensamma nämnders) samt 
utskottens sammanträden ska publiceras på kommunens 
anslagstavla. 

 
- Publicering får ske endast i den mån det inte strider mot lag 

eller annan författning. 
 
_____
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Ks § 150 
 
Rättelse av verkställighet, kommunfullmäktiges 
beslut § 122/2016 
Dnr Ks 2018/310 
 
ÄRENDE 
 
Kammarrätten i Sundsvall har upphävt kommunfullmäktiges 
beslut § 122/2016. Kommunallagen slår fast att då ett beslut efter 
laglighetsprövning har upphävts ska det organ som har fattat 
beslutet utan oskäligt dröjsmål meddela beslut om rättelse av 
den verkställighet som vidtagits till följd av beslutet.  
 
Efter beslut om vägrad ansvarsfrihet kan fullmäktige besluta att 
väcka talan om skadestånd, något sådant beslut har inte fattats 
av fullmäktige. Fullmäktige får också befria de ledamöter som har 
vägrats ansvarsfrihet från sina uppdrag, några sådana beslut har 
inte heller fattats som en följd av det beslut som kommarrätten 
nu har upphävt. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
konstaterar att några verkställighetsåtgärder till följd av beslutet 
har i formell mening inte vidtagits och verkställigheten kan därför 
inte rättas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Några verkställighetsåtgärder till följd av beslutet har i formell 

mening inte vidtagits och verkställigheten kan därför inte 
rättas. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 151 
 
Rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2018-05-22 
Dnr Ks 2018/302 
 
ÄRENDE 
 
På grund av ett förbiseendefel tar närvarolistan över 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-22 två gånger upp 
Pelle Johansson, medan Lars-Olof Mattsson inte omnämns. 
Detta är fel. Mattsson närvarade och tjänstgjorde vid 
sammanträdet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens 
protokoll från sammanträdet 2018-05-22 rättas, så att det av 
närvarolistan framgår att Lars-Olof Mattsson (M) närvarade och 
deltog som tjänstgörande ledamot. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
bifaller kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att 
Lars-Olof Mattsson (M) deltog som tjänstgörande ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt ändringsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
- Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet 2018-05-22 

rättas, så att det av närvarolistan framgår att Lars-Olof 
Mattsson (M) närvarade och deltog som tjänstgörande 
ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 152 
 
Ändring av kommunfullmäktiges beslut, Kf § 91/2017, att 
bifalla medborgarförslag om sophämtning på Haraldsåsen 
Dnr Ks 2018/303 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige biföll den 12 juni 2017 ett medborgarförslag 
om att ändra beslut om sophantering på Haraldsåsen. Eftersom 
kommunfullmäktiges beslut gäller ett särskilt område inom 
kommunen och inte avsåg en generell ändring av 
renhållningsföreskrifterna, är beslutet att betrakta som 
myndighetsutövning. 
 
Enligt 12 kap. 2 § regeringsformen får kommunfullmäktige inte i 
ett särskilt fall besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 
mot enskild. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att upphäva beslutet § 91/2017 att bifalla 
medborgarförslag om att ändra beslut om sophantering på 
Haraldsåsen, samt att istället besluta att medborgarförslaget i 
fråga avslås. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunfullmäktiges 
beslut § 91/2017 ska kvarstå utan ändring. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer samhällsbyggnadsförvaltningens förslag mot 
Zetterström-Bäckes yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs 
 
Omröstning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-
röst för bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, nej-röst 
för bifall till Zetterström-Bäckes yrkande. 
 
Ja-röster: Anders Häggkvist, Thomas Wiklund, Mats Ericsson, 
Johan Fredholm, Gottfrid Jonsson, Stig Holm, Lars-Olof 
Mattsson. 
 
Nej-röster: Gunilla Zetterström-Bäcke, Pelle Johansson, Maj-Lis 
Larsson, Bo Danielsson. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 152, fortsättning 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 
nej-röster beslutar att bifalla samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktiges beslut § 91/2017 upphävs. 
 
- Medborgarförslag om att ändra beslut om sophantering på 

Haraldsåsen avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 153 
 
Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands 
räddningstjänstförbund 
Dnr Ks 2018/327 
 
ÄRENDE 
 
I dagsläget ingår samtliga länets kommuner, utom Åre, i 
Jämtlands läns räddningstjänstförbund. När förbundet bildades 
fördes en diskussion avseende kostnadsfördelning mellan de 
olika kommunerna. Beslutet då blev att de ingående 
kommunerna bidrog med samma budget som de då hade avsatt 
för sin egen verksamhet, innan förbundets bildande. Detta har 
sedan styrt den ägarandel respektive kommun har i förbundet, 
som kostnadsfördelningen idag utgår ifrån. 
 
Under en lång period har en diskussion förts angående en 
revidering av denna kostnadsfördelningsmodell. Utifrån dessa 
diskussioner har styrgruppen fått ett uppdrag att titta på en ny 
fördelningsmodell. Det framtagna förslaget har följande inriktning: 
Respektive kommun betalar för sin egen verksamhet i 
kommunen förutom overheadkostnader (ledning, utbildning, 
etcetera). Overhead fördelas ut med delningstal utifrån 
befolkning. I korthet innebär förslaget att Östersunds kommuns 
bidrag till förbundet ökar med cirka 5 miljoner medan Härjedalen 
får en minskad kostnad på cirka 2 miljoner. 
 
När förslaget presenterats, såväl i styrgrupp som i ägarsamråd, 
har Östersunds kommun anfört att de inte kan acceptera den 
föreslagna modellen. Östersund har anmält att man endast är 
redo att tillskjuta 2 miljoner kronor extra. Förslaget har 
diskuterats vid flera möten i såväl styrgrupp som ägarsamråd, 
senast vid ägarsamråd den 31 maj 2018. Där konstaterades att 
någon enighet inte går att nå. På mötet framlades förslag att 
respektive kommun i sitt kommunfullmäktige beslutar om vald 
inriktning. Kommunerna Härjedalen, Berg, Bräcke, Krokom, 
Strömsund och Ragunda har enats om ett förslag till beslut i 
respektive kommunfullmäktigeförsamling. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att det förslag avseende 
kostnadsfördelning som tagits fram av styrgruppen ska vara 
gällande alternativ, dock kan en införandetid förhandlas fram vid 
kommande ägarsamråd. Förvaltningen föreslår vidare att 
kommunstyrelsens ordförande som ägarsamrådsrepresentant får 
i uppdrag att vid nästkommande ägarsamråd företräda denna 
inriktning.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 153, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Det förslag avseende kostnadsfördelning som tagits fram av 

styrgruppen ska vara gällande alternativ. Dock kan en 
införandetid förhandlas fram vid kommande ägarsamråd.  

 
- Kommunstyrelsens ordförande som ägarsamrådsrepresentant 

får i uppdrag att vid nästkommande ägarsamråd företräda 
denna inriktning. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 154 
 
Bostadsförsörjningsplan 2018 
Dnr Ks 2018/193 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har länge saknat riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Ett förslag har nu arbetats fram i samband 
med framtagande av en ny kommunövergripande översiktsplan. 
Förslaget har varit utskickat på remiss. Större delen av inkomna 
synpunkter har inarbetats i förslaget. Några av Länsstyrelsen 
avgivna synpunkter, som framgår av samrådredogörelsen, kan 
beaktas inför kommande aktualisering av riktlinjerna. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att riktlinjer för 
bostadsförsörjning för Härjedalens kommun fastställs. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till miljö- och 
byggförvaltningens förslag med tillägg att riktlinjerna ska gälla för 
åren 2018—2019.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Miljö- och byggförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning för Härjedalens kommun 

fastställs. 
 
- Riktlinjerna gäller för åren 2018—2019. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 155 
 
Framtida exploatering och utveckling i Funäsdalen  
Dnr Ks 2018/195 
 
ÄRENDE 
 
Kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov, bland 
annat i Funäsdalsområdet. Va-anläggningar, bostäder, ny 
hälsocentral och nytt äldreboende är exempel på kommande 
investeringar. 
 
Europeiska Investeringsbanken (EIB) söker stora investerings-
objekt, bland annat där offentliga och privata aktörer samverkar. 
Det finns i ett första steg en möjlighet att ansöka om bidrag till att 
genomföra en förstudie med 90 % 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. 
 
Funäsdalens Berg och Hotell har planer på att exploatera ett 
område i Funäsdalen som beräknas innebära 5 000—10 000 nya 
bäddar. Kommunkoncernens och Funäsdalens Berg och Hotells 
kommande investeringar utgör tillsammans grunden för en 
ansökan om en förstudie hos EIB, förutsatt att den sker i ett 
gemensamt bolag. Bolagets syfte är att ta fram en ansökan och 
om ansökan beviljas genomföra förstudien. Efter förstudien avgör 
ägarna om bolaget ska avvecklas eller hur den fortsatta 
verksamheten ska hanteras. Arbetet med att ta fram ansökan 
finansieras av var och en av de ingående aktörerna. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
bildar tillsammans med Härjegårdar AB och Funäsdalen Berg 
och Hotell ett bolag med aktiekapital om 50 000 kronor, där 
kommunkoncernen ska äga 60 % av bolaget. Förvaltningen 
föreslår vidare att kommunfullmäktige utser tre ledamöter till 
bolagets styrelse. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med tilläggen att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunens del av aktiekapitalet 
finansieras med eget kapital; att kommunfullmäktige fastställer 
bolagsordning, aktieägaravtal och samverkansavtal; att 
kommunfullmäktige bemyndigar bolagets styrelse att besluta om 
slutligt namn på bolaget; samt att kommunfullmäktige väljer ett 
ombud med ersättare till bolaget. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 155, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Härjedalens kommun bildar tillsammans med Härjegårdar AB 

och Funäsdalen Berg och Hotell ett bolag med aktiekapital om 
50 000 kronor, kommunkoncernen ska äga 60 % av bolaget. 

 
- Kommunens del i aktiekapitalet finansieras med eget kapital. 
 
- Bolagsordning, aktieägaravtal och samverkansavtal fastställs. 
 
- Bolagets styrelse bemyndigas att besluta om slutligt namn på 

bolaget. 
 
- Utse tre ledamöter till bolagets styrelse. 
 
- Utse ett ombud med ersättare till bolaget. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 156 
 
Ändringstillstånd för vindpark Sandtjärnberget, Ängersjö 5:15, 
6:2, 7:2, 10:15 och 15:1 i Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2018/280 
 
ÄRENDE 
 
Sandtjärnberget Vindkraft AB har fått tillstånd enligt miljöbalken 
att uppföra och driva gruppstation för vindkraftverk inom 
fastigheterna Ängersjö 5:15, 6:2, 7:2, 10:11 och 15:1 i 
Härjedalens kommun. Tillståndet omfattar uppförande och drift 
av maximalt elva vindkraftverk. Av villkor 3 i tillståndet framgår att 
totalhöjden på vindkraftverken får maximalt uppgå till 175 meter. 
 
Den 20 juli 2015 ansökte bolaget om, och fick senare beviljat, en 
ändring av gällande tillstånd. Av beslutet om ändringstillstånd 
framgick att tillståndet omfattar maximalt fem vindkraftverk med 
en totalhöjd om högst 230 meter på fastigheterna Ängersjö 5:15 
med flera. Ansökan om ändringstillstånd för Sandtjärnberget 
innebär högre maximal totalhöjd, men även minskat antal verk, 
från elva till fem verk. 
 
Mark- och miljööverdomstolen har i avgöranden den 14 maj 2018 
och den 15 maj 2018 slagit fast att kravet på kommunal till-
styrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken gäller även vid ändrings-
tillstånd, och förelägger därför nu Härjedalens kommun att 
inkomma med en tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan om 
ändringstillstånd. 
 
Enligt tillägg/fördjupning översiktsplan Vindkraft i Härjedalens 
kommun - södra/östra delen, ligger området inom grönt område, 
område för större vindkraftsparker. Enligt översiktsplanen får 
vindkraftverk inte uppföras med en högre totalhöjd än 150 meter, 
såvida inte dispens erhållits för hindersbelysningens utförande, 
så att högintensiv belysning på varje vindkraftverk kan undvikas. 
Någon dispens finns inte, och fanns inte heller vid den 
ursprungliga ansökan på 175 meter. Enligt sökande finns det i 
dagsläget små möjligheter till dispens alternativt att tekniken är 
för dyr. 
 
Enligt tillägget till översiktsplanen bör exploatören kompensera 
berörd bygd för intrång i människans vardagslandskap. Ansökan 
är inte i linje med översiktsplanens intentioner angående 
kompensation för berörd bygd. 
 
En höjning av totalhöjden till 230 meter kommer att medföra viss 
påverkan för de boende i närheten. En ökning av totalhöjden 
kommer att leda till en ökad synbarhet från omkringliggande 
bebyggelse med sikt mot parken. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 156, fortsättning 
 
Då tillägget till översiktsplanen endast medger vindkraftverk på 
över 150 meter om det finns dispens för hindersbelysning och då 
påverkan på omgivningen blir större med verk på 230 meter än 
175 meter föreslår miljö- och byggförvaltningen att ansökan 
avstyrks. 
 
YRKANDE  
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att miljö- och byggnämnden avger 
kommunens yttrande i ärendet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden avger kommunens yttrande i ärendet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 157 
 
Ändringstillstånd för vindpark Ängersjökölen, Ängersjö 
10:15 och 5:5 i Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2018/280 
 
ÄRENDE 
 
Ängersjökölen Vindkraft AB har fått tillstånd enligt miljöbalken att 
uppföra och driva gruppstation för vindkraftverk inom 
fastigheterna Ängersjö 10: 11 och Ängersjö 5:5 i Härjedalens 
kommun. Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 
fem vindkraftverk. Av villkor 3 i tillståndet framgår att totalhöjden 
på vindkraftverken får maximalt uppgå till 175 meter. 
 
Den 20 juli 2015 ansökte bolaget om, och fick senare beviljat, en 
ändring av gällande tillstånd. Av beslutet om ändringstillstånd 
framgick att tillståndet omfattar maximalt fem vindkraftverk med 
en totalhöjd om högst 230 meter på fastigheterna Ängersjö 
10:15, (tidigare 10: 11) och Ängersjö 5:5. 
 
Mark- och miljööverdomstolen har i avgöranden den 14 maj 2018 
och den 15 maj 2018 slagit fast att kravet på kommunal 
tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken gäller även vid 
ändringstillstånd, och förelägger därför nu Härjedalens kommun 
att inkomma med en tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan om 
ändringstillstånd. 
 
Enligt tillägg/fördjupning översiktsplan Vindkraft i Härjedalens 
kommun - södra/östra delen, ligger området inom vitt område, 
område för mindre grupper, enstaka verk och gårdsverk. Enligt 
översiktsplanen får vindkraftverk inte uppföras med en högre 
totalhöjd än 150 meter, såvida inte dispens erhållits för 
hindersbelysningens utförande, så att högintensiv belysning på 
varje vindkraftverk kan undvikas. Någon dispens finns inte, och 
fanns inte heller vid den ursprungliga ansökan på 175 meter. 
Enligt sökande finns det i dagsläget små möjligheter till dispens 
alternativt att tekniken är för dyr. 
 
Enligt tillägget till översiktsplanen bör exploatören kompensera 
berörd bygd för intrång i människans vardagslandskap. Ansökan 
är inte i linje med översiktsplanens intentioner angående 
kompensation för berörd bygd. 
 
En höjning av totalhöjden till 230 meter kommer att medföra viss 
ökad påverkan för de boende i närheten. Störningar i form av 
skuggor och buller kommer att öka något för några fastigheter. 
En ökning av totalhöjden kommer också att leda till en ökad 
synbarhet från omkringliggande bebyggelse med sikt mot 
parken. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 157, fortsättning 
 
Då tillägget till översiktsplanen endast medger vindkraftverk på 
över 150 meter om det finns dispens för hindersbelysning och 
påverkan på omgivningen blir större med verk på 230 meter än 
175 meter föreslår miljö- och byggförvaltningen att ansökan 
avstyrks. 
 
YRKANDE  
 
Thomas Wiklund (M) yrkar att miljö- och byggnämnden avger 
kommunens yttrande i ärendet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Wiklunds yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Miljö- och byggnämnden avger kommunens yttrande i ärendet. 
 
_____ 
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