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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  
Paragraf 

nr 
 Ärenderubrik 

  
158 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 

159 Medborgarförslag om att köpa in ny hockeysarg till Hede och Funäsdalen 

160 Medborgarförslag om rastgård för hundar i Hede 

161 Kommunchefsinstruktion 

162 Sänkning av kostnaderna för barmarksunderhåll 2018 

163 Nyttjanderättsavtal för längdprojekt/skidspår, skoterled och sommarcykelled i 
västra Härjedalen 

164 Upphävande av strandskydd för små sjöar och vattendrag 

165 Kommunalt reglerområde Vemdalen 

166 Anställningsintervju med kandidater till tjänsten som ny skolchef 

167 Härjedalens VA-projekt 2025, information 

168 Avrapportering samarbete med Berg; miljö och byggförvaltningen och bolagisering 

169 Förmån för anställda att besöka läkare, tandläkare och genomgå 
mammografiundersökning/PSA-prov på betald arbetstid samt bidrag till motions- 
och friskvårdsverksamhet (så kallat friskvårdsbidrag) 

170 Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 

171 Nya regler för ensamkommande barn och ungdomar, information 

172 Detaljplan Vemdalens centrum, information 

173 Allmän ekonomisk information 

174 Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns arbetsplatser 

175 Översyn av kommunala verksamheter som kan konkurrera med näringslivet 

176 Delegationsbeslut 

177 Meddelanden 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset Sveg, kl. 09.00–13.50  
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande §§ 158–164, 166–177 
 Thomas Wiklund (M), §§158–164, ordförande § 165, §§ 166–177 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare § 165 
  
Ej beslutande Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 158–164, 166–177 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Lars Ljungsparr, HR-konsult §§ 158, 167–169 
 Fredrik Mandelin, KPA Pension § 158 
 Pär Olofsson, avdelningschef gator/VA §§ 167–168  
 Lars Persson, VA-ingenjör §§ 167–168 
 Margareta Mahmoud-Persson, socialnämndens ordförande §§ 168–

171  
 Anda Embretzen, socialchef §§170–171  
 Helena Bredesen, områdeschef ensamkommande barn och unga §§ 

170–171  
 Kicki Hallgren, tillförordnad miljö- och byggchef § 172 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 158–177  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 158–164, 166–177 
 

..................................................... 
 Thomas Wiklund (M) § 165 
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke §§ 158–177  
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 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 § 158 
 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 
Dnr Ks 2018/287 
 
ÄRENDE 
 
HR-konsult Lars Ljungsparr och Fredrik Mandelin från KPA 
Pension informerar om förslag på tillämpningsanvisningar för 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) och Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Syftet med 
tillämpningsanvisningarna är att underlätta hanteringen av OPF-
KL och PBF. De innehåller även en sammanfattning av förmåner 
och villkor för förtroendevalda i Härjedalens kommun. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Förslaget till tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 

antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 

antas. 
 
_____
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Ks § 159 
 
Medborgarförslag om att köpa in ny hockeysarg till Hede och 
Funäsdalen 
Dnr Ks 2017/613 
 
ÄRENDE 
 
Adam Björns, Hede, föreslår att kommunen köper ny hockeysarg 
till Hede och Funäsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
I Hede finns en sarg på skolområdet. Enligt uppgift är sargen i 
mycket dåligt skick och går inte att laga. För tillfället är endast 
kortsidorna uppsatta på grund av att långsidorna är i för dåligt 
skick. 
 
I Funäsdalen finns ingen sarg längre utan det spolas en is på 
multiplanen på skolgården. Sargen överlämnades till Vemdalens 
IF då tillfrågade i Funäsdalen inte hade något intresse av sargen 
längre. 
 
Ny sarg kostar cirka 525 000 kronor och medel för inköp av ny 
sarg finns inte i befintlig budget. 
 
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 § 160 
 
Medborgarförslag om rastgård för hundar i Hede 
Dnr Ks 2017/285 
 
ÄRENDE 
 
Susanne Thunell, Hede, föreslår att det anläggs en rastgård för 
hundar i Hede, med placering på grönområdet vid Hede 
Camping. 
 
Ärendets beredning 
 
Efter genomgång av kommunens mark på föreslagen plats vid 
grönområdet runt Campingen i Hede konstateras att det inte 
finns någon möjlighet för kommunen att där bygga en 
hundrastgård, eftersom marken har fått en ny ägare. I 
köpeavtalet, som kommunen har tecknat med köparen Hede 
företagargrupp, slås fast att företagargruppen ska anlägga en 
hundrastgård på den inköpta fastigheten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
_____  
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Ks § 161 
 
Kommunchefsinstruktion 
Dnr Ks 2018/144 
 
ÄRENDE 
 
Av 7 kap. 1 § kommunallagen (SFS 2017:725) framgår att 
kommunstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska ha den 
ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. I Härjedalens kommun 
benämns denna tjänsteman kommunchef 
 
Kommunstyrelsen ska också enligt kommunallagen i en 
instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen 
under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också fastställa 
kommunchefens övriga uppgifter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att kommunstyrelsen 
ska anställa kommunens förvaltningschefer. Nytt förslag till 
kommunchefsinstruktion presenteras med anledning av det vid 
dagens sammanträde. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till 
kommunchefsinstruktion antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till kommunchefsinstruktion antas. 
 
_____  
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Ks § 162 
 
Sänkning av kostnaderna för barmarksunderhåll 2018 
Dnr Ks 2018/296 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet har ställt frågan till samhällsbyggnads-
förvaltningen om konsekvenserna av att ta 2 000 000 kronor från 
konto 31002, Barmarksunderhåll. 
 
Enligt en rapport från samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte 
möjligt att ta en så stor summa från kontot. Däremot skulle det 
vara möjligt att i år ta 800 000 kronor från kontot och ändå delvis 
effektivt bedriva verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer dock att detta bara kan gälla ett år annars kommer 
konsekvenserna bli stora för vägskiktet och för kommunens 
ekonomi i framtiden. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- 800 000 kronor tas från kontot 31002, Barmarksunderhåll, för 

att täcka extra snöröjningskostnader som gäller 2018 års 
budget. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 800 000 kronor tas från kontot 31002, Barmarksunderhåll, för 

att täcka extra snöröjningskostnader som gäller 2018 års 
budget. 

 
_____  
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Ks § 163 
 
Nyttjanderättsavtal för längdprojekt/skidspår, skoterled och 
sommarcykelled i västra Härjedalen 
Dnr Ks 2018/285 
 
ÄRENDE 
 
Ägare till berörda fastigheter i västra delen av kommunen har 
skrivit till kommunen med synpunkter på hur nyttjanderätt för 
leder över fastigheterna bör regleras. 
 
Kommunens mark- och exploateringsingenjör har sammanträtt 
med bland andra projektledaren för spår och leder i 
Funäsdalsfjällen och tillsammans har man beslutat att frågorna 
bör lyftas igen till hösten, då organisationen avseende spår och 
leder i Funäsdalen förhoppningsvis har fått fastare former. Mark- 
och exploateringsingenjören föreslår att vid kommande möten 
med markägare och driftbolag bör också kommunstyrelsen vara 
representerad. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
svarar skrivelsens avsändare att en träff för att diskutera frågorna 
planeras. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen svarar skrivelsens avsändare att en träff för 

att diskutera frågorna planeras. 
 
_____  
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Ks § 164 
 
Upphävande av strandskydd för små sjöar och vattendrag 
Dnr Ks 2018/366 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 7 kap 18 § punkt 2 Miljöbalken får Länsstyrelsen i enskilda 
fall besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 
strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och 
områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är 
liten. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att ansöka hos länsstyrelsen om upphävande av strandskydd vid 
små sjöar och vattendrag i Härjedalens kommun, enligt 7 kap 18 
§ punkt 2 Miljöbalken 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen ansöker hos länsstyrelsen om upphävande av 

strandskydd vid små sjöar och vattendrag i Härjedalens 
kommun, enligt 7 kap 18 § punkt 2 Miljöbalken. 

 
_____  
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Ks § 165 
 
Kommunalt reglerområde Vemdalen 
Dnr Ks 2016/74 
 
ÄRENDE 
 
Sedan 2016 har det inom kommunen pågått arbete med att ta 
fram ett reglerområde för skoteråkning i Vemdalsområdet. 
Arbetsgruppen för skoterregleringsområdet har under 2017 haft 
cirka 15 möten. Under 2017 har även förslag till föreskrifter och 
avtal upprättats. 
 
I samband med att Strömsunds kommuns beslut om 
reglerområde överklagades under 2017 upptäcktes att 
kommunerna i nuvarande lagstiftning inte får fatta beslut om 
kommunala skoterregleringsområden. Regeringen tillsätter nu en 
utredning som ska lämna förslag på hur lagstiftningen bör 
moderniseras och hur terrängkörningen kan bli hållbar. 
 
JÄV 
 
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Arbetet med att ta fram ett reglerområde för Vemdalen 

avslutas i avvaktan på att eventuell ny lagstiftning tas fram, 
där kommunerna får möjlighet att besluta om 
skoterregleringsområden 

 
- Återstående medel ligger kvar hos miljö- och byggnämnden i 

avvaktan på eventuellt beslut om återupptagande av 
uppdraget. 
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Ks § 165, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
- Arbetet med att ta fram ett reglerområde för Vemdalen 

avslutas i avvaktan på att eventuell ny lagstiftning tas fram, 
där kommunerna får möjlighet att besluta om 
skoterregleringsområden 

 
- Återstående medel ligger kvar hos miljö- och byggnämnden i 

avvaktan på eventuellt beslut om återupptagande av 
uppdraget. 

 
_____
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Ks § 166 
 
Anställningsintervju med kandidater till tjänsten som ny skolchef 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens skolchef avslutar sin anställning den tredje augusti 
och en ny skolchef ska anställas. Kommunstyrelsen diskuterar 
om inte en eller flera ledamöter från kommunstyrelsen bör vara 
med under kommande anställningsintervjuer. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar att Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och 
Anders Häggkvist (C) får i uppdrag att närvara vid kommande 
anställningsintervjuer med kandidater till tjänsten som skolchef. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Jonssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Anders Häggkvist (C) får i 

uppdrag att närvara vid kommande anställningsintervjuer med 
kandidater till tjänsten som skolchef. 

 
_____  
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Ks § 167 
 
Härjedalens VA-projekt 2025, information 
Dnr Ks 2018/156 
 
ÄRENDE 
 
Avdelningschef Gatu/VA Pär Olofsson tillsammans med 
VA-ingenjör Lars Persson, informerar om det pågående arbetet 
med projektet VA 2025. 
 
Kommunens nuvarande reningsanläggningar saknar redan i dag 
den kapacitet som krävs, och kommer i än större utsträckning att 
sakna kapacitet då framtida exploateringsprojekt har slutförts. 
Dessutom har över tid tillkommit nya krav på metoder för 
vattenrening. 
 
Kommunen kommer mot bakgrund av detta att behöva göra 
stora investeringar i VA-anläggningar för att möta utmaningarna. 
 
_____
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Ks § 168 
 
Avrapportering samarbete med Berg; miljö och byggförvaltningen 
och bolagisering 
Dnr Ks 2017/115 
 
ÄRENDE 
 
Avdelningschef Gatu/VA Pär Olofsson informerar om arbetet 
med att implementera kommunfullmäktiges beslut, 
Kf § 216/2017, om att bilda en med Bergs kommun gemensam 
miljö- och byggnämnd, samt ett gemensamt VA- och 
renhållningsbolag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni, Kf § 147/2018, att 
välja Magnus Karlsson (S) till styrelseordförande i det 
gemensamma VA- och renhållningsbolaget. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar att Magnus Karlsson (S) ersätter 
honom som deltagare i den så kallade arbetsgrupp 11 bland de 
olika arbetsgrupper som arbetar med implementeringen av 
kommunfullmäktiges beslut Kf § 2016/2017. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till Jonssons yrkande 
med tillägget att Gottfrid Jonsson (S) väljs in i projektets 
styrgrupp. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Jonssons yrkande och finner att det 
bifalls. Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes 
tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Magnus Karlsson (S) ersätter honom som deltagare i den så 

kallade arbetsgrupp 11 bland de olika arbetsgrupper som 
arbetar med implementeringen av kommunfullmäktiges beslut 
Kf § 2016/2017. 

 
- Gottfrid Jonsson (S) väljs in i projektets styrgrupp. 
 
_____
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Ks § 169 
 
Förmån för anställda att besöka läkare, tandläkare och genomgå 
mammografiundersökning/PSA-prov på betald arbetstid samt 
bidrag till motions- och friskvårdsverksamhet (så kallat 
friskvårdsbidrag) 
Dnr Ks 2018/262 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har sedan många år tillbaka ersatt 
medarbetare med full lön vid behov av ledighet på grund av 
läkarbesök, tandläkarbesök och mammografiundersökning. 
 
En genomsnittlig beräkning visar att kostnaderna för läkar-, 
tandläkarbesök och mammografi år 2014 är cirka 1 015 000 
kronor. 2017 genomfördes 644 registrerade besök med full lön till 
en beräknad kostnad av 2 089 000 kronor. Bland dessa finns 
även läkarbesök som arbetsgivaren är skyldig att bekosta enligt 
kollektivavtalet men dessa besök är inte särredovisade.  
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Tillämpning av Allmänna bestämmelser § 28 Mom 11, första 

stycket ska gälla med tillägget att vid genomgång av 
mammografiundersökning/PSA-prov utgår full lön för 
ledigheten mot uppvisande av kvitto under förutsättning att 
besöket inte kan förläggas till arbetsfri tid. 

 
- Besluten PO § 96 (1983-06-13) och Klu § 151 (1993-06-02) 

upphävs. 
 
- Beloppet för friskvårdsbidrag höjs till ett sammanlagt belopp 

av högst 1 200 kronor för helårsanställda arbetstagare och 
kalenderår. Bestämmelsen om att den anställde erhåller 
ersättning för faktisk kostnad upp till 300 kronor och 50 % av 
överskjutande kostnad, tas bort. 

 
- Beloppet för friskvårdsbidrag för korttidsanställd arbetstagare 

(till exempel vikarie) höjs till 100 kronor per månad. 
Bestämmelsen om att den anställde erhåller ersättning för 
faktisk kostnad upp till 300 kronor och 50 % av överskjutande 
kostnad tas bort. 

 
- Bidrag till motions- och friskvårdsaktiviteter får endast utgå till 

sådana aktiviteter som enligt Skatteverket och gällande 
rättspraxis utgör skattefri personalförmån. 

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-06-27 17 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 169, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Maj-Lis Larsson (S), 
yrkar att ärendet återremitteras för utredning av om 
bestämmelserna regleras i kollektivavtal och i så fall behöver 
MBL-förhandlas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes återremissyrkande och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för utredning av om bestämmelserna 

regleras i kollektivavtal och i så fall behöver MBL-förhandlas. 
 
_____  
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Ks § 170 
 
Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar, enligt kommunstyrelsens 
beslut Ks § 6/2018, om socialnämndens arbete för att förbättra 
det ekonomiska utfallet och arbetsmiljön. 
 
Embretzen informerar också om handläggningen av skrivelser, 
om arbetsmiljön inom socialförvaltningen, som har inkommit till 
nämnden. 
 
_____  
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Ks § 171 
 
Nya regler för ensamkommande barn och ungdomar, information 
 
ÄRENDE 
 
Områdeschef ensamkommande barn och unga Helena Bredesen 
informerar om nya lagar och regler gällande uppehållstillstånd för 
att slutföra gymnasiala studier. 
 
Under vissa förutsättningar kan ensamkommande ungdomar 
beviljas uppehållstillstånd för att slutföra sina studier. I 
Härjedalens kommun finns för närvarande 16 stycken ungdomar 
som har möjlighet att söka uppehållstillstånd enligt de nya 
reglerna. 
 
_____
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Ks § 172 
 
Detaljplan Vemdalens centrum, information 
 
ÄRENDE 
 
Tillförordnad miljö- och byggchef Kicki Hallgren informerar om 
arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Vemdalens centrum. 
 
Samråd över förslaget till detaljplan kommer att hållas under 
hösten 2018. 
 
_____  
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Ks § 173 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om 
kommunens ekonomiska ställning. Kommunen förväntas enligt 
prognos för 2018 göra ett positivt resultat om cirka 6 miljoner 
kronor. 
 
_____  
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Ks § 174 
 
Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns 
arbetsplatser 
Dnr Ks 2018/263 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen antog den 1 september 2000, Ks § 96/2000, 
Alkohol- och drogpolicy för Härjedalens kommuns arbetsplatser. 
 
Den 25 maj 2016, Ks § 137/2016, antog kommunstyrelsen 
Riktlinjer för styrdokument i Härjedalens kommun, i vilka olika 
styrdokuments inbördes förhållande och beslutsnivåer anges. 
För att anpassas till dessa riktlinjer måste alkohol- och 
drogpolicyn göras om till riktlinjer. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Den antagna Alkohol- och drogpolicyn för Härjedalens 

kommuns arbetsplatser upphävs. 
 
- Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns 

arbetsplatser, enligt förslag daterat 2018-05-07, antas med 
tillägget att alkoholhaltiga drycker annat än lättöl inte bekostas 
av Härjedalens kommun vid representation. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Den antagna Alkohol- och drogpolicyn för Härjedalens 

kommuns arbetsplatser upphävs. 
 
- Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns 

arbetsplatser, enligt förslag daterat 2018-05-07, antas med 
tillägget att alkoholhaltiga drycker annat än lättöl inte bekostas 
av Härjedalens kommun vid representation. 

 
_____  
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Ks § 175 
 
Översyn av kommunala verksamheter som kan konkurrera med 
näringslivet 
Dnr Ks 2018/377 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har tagit emot synpunkter om att vissa av 
kommunens verksamheter konkurrerar med det lokala 
näringslivet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunchefen får i 
uppdrag att göra en översyn av i vilken utsträckning det finns 
kommunala verksamheter som kan konkurrera med det lokala 
näringslivet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av i vilken 

utsträckning det finns kommunala verksamheter som kan 
konkurrera med det lokala näringslivet. 

 
_____ 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-06-27 24 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 176 
 
Delegationsbeslut 
Dnr Ks 2018/51 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden maj 
2018 – juni 2018 
 
Delegerad beslutsfattare Beslut  
Britt Paju    Personalärenden 
Mats Sjöstedt  
Eva Larsson 
Kenneth Bergman 
Ingela Jonsson 
Patrick Andreasson 
Panos Alepliotis  
Linda Bergström 
Mikael Näsman 
Pär Olofsson  
Håkan Larsson 
Klaus Dudenhöfer  
Eva Tollin 
Eva Eriksson 
Ronny Sandnes-Fundin 
 
_____  
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Ks § 177 
 
Meddelanden 
Dnr Ks 2018/272 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 
 

1. Nyinkomna remisser 
- Gällande ändringar i Trafikverkets föreskrift 2013:2 
 om driftsbidrag till icke statliga flygplatser 
 Dnr KS 2018/318 
 
- Förslag till ändringar avseende reglering av 
 marktjänster till flygplatser 
 Dnr KS 2018/371 
 

2. Beslut om statsbidrag för upprustning av skollokaler och 
av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem, 
Centralskolan Ytterhogdal 
 Dnr KS 2018/375 
 

3. Dataskyddsombud 
 Dnr KS 2018/342 
 

4. Livsmedelskontroller 
- Sonfjällsskolan, Hede 
- Funäsdalens centralskola 
- Funäsdalens förskola 
 Dnr KS 2018/9 
 

5. Protokoll  
- Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta,  
 2018-05-17 
- Vaajman gïele, 2018-05-15 
- Inlandskommunernas ekonomiska förening, 2018-05-16 
- Inlandskommunernas ekonomiska förening, 2018-05-17 
 

6. Regionala utvecklingsnämndens sammanträdestider 2019 
 
_____ 
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