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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 

  
178 Kalkning och fiske, information 

179 Destination Vemdalen, information 

180 Minoritetshandlingsplan 

181 Lån till Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

182 Ägarstyrning av de kommunala bolagen och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

183 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

184 Sammanträdesdagar 2019 

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

186 Medgivande till ny ägare att ändra Ytterhogdals produkter AB:s bolagsordning 

187 Översyn av VA-taxa 

188 Översyn av VA-taxans brukningsavgift gällande flerbostadshus 

189 Delegationsbeslut 

190 Meddelanden 

191 Ombyggnad av vaktmästeri medborgarhuset Sveg 

192 Ombyggnad av kommunkontor i Funäsdalen 

193 Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden 

194 Delårsrapport 2018 

195 Valresultatet, information 

196 Fågelskyddsområde i Skorvdalen 

197 Ändring av kommunens grafiska profil 

198 Uthyrning av Prästgården, Vemdalen 

199 Förmån för anställda att besöka läkare, tandläkare och genomgå 
mammografiundersökning/PSA-prov på betald arbetstid samt bidrag till motions- 
och friskvårdsverksamhet (s.k. friskvårdsbidrag) 

 _____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset Sveg, kl. 10.00–15.15; 15.45–16.50 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Helena Larsson (V) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Göran Pålsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Janne Gabrielsson, kalknings-, fiske- och vattenansvarig § 178 
 Helena Åkerlind, handläggare besöksnäring och inflyttning §§ 178–

179  
 Marcus Ståhl, VD Destination Vemdalen § 179 
 Pär Olofsson, Gatu- och VA-chef §§ 187–188 
 Ann-Kristin Olofsson, fastighetssamordnare §§ 191–192 
 Anda Embretzen, socialchef § 193 
 Majvor Antonsen, valhandläggare § 195 
 Lars Ljungsparr, HR-konsult § 199 
 Meja Härjebäck, observatör 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 178–195; 197–199   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 178–195; 197–199  
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) §§ 178–195; 197–199  
  

 
 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. 15.15–15.45 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Anita Thuresson (M) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Helena Larsson (V) 
 Jenny Hanson (C), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Göran Pålsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Helena Åkerlind, näringslivskontoret  
 Meja Härjebäck, observatör 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... § 196  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) § 196 
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) § 196 
  

 
 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. 

Ks § 178 
 
Kalkning och fiske, information 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens kalknings-, fiske- och vattenansvarige Janne 
Gabrielsson informerar om kommunens arbete inom området 
vatten och fiske. 
 
Informationen inkluderar statistik om fiskets omfattning och 
ekonomiska värde med mera samt information om pågående 
insatser och projekt. Gabrielsson lämnar också en information 
om kommunens insatser med kalkning för att motverka 
försurning av vattendrag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 179 
 
Destination Vemdalen, information 
 
ÄRENDE 
 
Destination Vemdalens VD Marcus Ståhl informerar om 
destinationsbolagets uppgifter och arbete. Bolagets huvudsakliga 
syfte är att tillsammans med de cirka 120 delägarna och 
samarbetspartners öka destinationen Vemdalens attraktivitet, 
med målet att locka fler resenärer till Vemdalen. 
 
Bolaget jobbar bland annat med marknadsföring och 
evenemangsutveckling, men också med sådana saker som 
annars tenderar att falla mellan stolarna. 
 
En målsättning inför framtiden är att skapa en långsiktig 
besöksnäringsstrategi som främjar tillväxt, men samtidigt 
behåller turistiska värden. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 180 
 
Minoritetshandlingsplan 
Dnr Ks 2018/442 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen ingår från och med den 1 januari 2012 i 
förvaltningsområdet för det samiska språket och omfattas av 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 
2009:724). Den nya lagen ställer särskilda krav på 
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella 
minoriteternas rättigheter. Lagen har över tid reviderats och från 
och med den första januari 2019 måste alla kommuner ha antagit 
riktlinjer för sitt respektive minoritetspolitiska arbete. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
minoritetshandlingsplan för kommunen. Förslaget innehåller 
långsiktiga mål, delmål, riktlinjer och åtgärder. Planen ska 
revideras år 2020/2021. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs till 
nästa sammanträde i kommunstyrelsen 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet bordläggs till nästa sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 181 
 
Lån till Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
Dnr Ks 2018/441 
 
ÄRENDE 
 
Destination Funäsdalen och dess medlemmar kommer under 
åren 2018–2021 genomföra projektet "Spår och leder i 
Funäsfjällen" Projektansökan har bifallits hos tillväxtverket. 
 
En kassaflödesanalys har gjorts för projektet, vilken visar att 
ytterligare extern finansiering kommer att behövas under delar av 
projekttiden. Kontakt har tagits med Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar om att kunna tillhandahålla denna likviditet. 
En förutsättning för att stiftelsen skall kunna fullgöra detta är att 
man förstärker sin likviditet genom att erhålla ett lån från 
kommunen under projekttiden. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar medges ett lån 

uppgående till högst 1 000 000 kronor. 
 
- Lånet betalas ut mot avrop. 
 
- Årlig ränta utgår under låneperioden med 3 %. 
 
- Skulden ska återbetalas senast 2021-12-15. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 181, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar medges ett lån 

uppgående till högst 1 000 000 kronor. 
 
- Lånet betalas ut mot avrop. 
 
- Årlig ränta utgår under låneperioden med 3 %. 
 
- Skulden ska återbetalas senast 2021-12-15. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 182 
 
Ägarstyrning av de kommunala bolagen och kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
Dnr Ks 2018/434 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha 
uppsikt över den verksamhet som bedrivs i nämnder, 
gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller 
delägda bolag. Kommunstyrelsen ska också (enligt 6 kap. 8 § 
kommunallagen) i årliga beslut för varje hel- och delägt bolag 
prova om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
 
Kommunens möjligheter att styra de kommunala bolagen ges 
främst genom bolagsordning, ägardirektiv och i förekommande 
fall aktieägaravtal. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en 
rutin för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Rutin för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktplikt 

fastställs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rutin för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktplikt 

fastställs. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 183 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr Ks 2018/439 
 
ÄRENDE 
 
Sedan 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag i Sverige och 
efter valet 2018 kommer kommunfullmäktige att ha 31 ledamöter 
istället för 39. Kommunfullmäktiges arbetsordning måste 
uppdateras för att anpassas till dessa nya omständigheter. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till en ny 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Utöver ändrade hänvisningar 
till relevant lagtext och en ändring av antalet ledamöter och 
ersättare, har redaktionella och formella ändringar gjorts. Bland 
annat har förfarandet kring interpellationer och frågor getts mer 
bestämda former. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 184 
 
Sammanträdesdagar 2019 
Dnr Ks 2018/435 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar själva om 
sina sammanträdesdatum. Kommunledningsutskottet beslutade 
den 22 augusti (Klu § 115/2018) att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att inför dagens sammanträde ta fram ett 
nytt fram ett förslag till sammanträdesdatum 2019. Det nya 
förslaget presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att anta de föreslagna sammanträdesdagarna för 
fullmäktige 2019 med ändringen att sammanträdet 2018-04-23 
flyttas till 2018-04-29. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
Zetterström-Bäckes yrkande med tillägg att kommunstyrelsen 
fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 
utskott enligt förslaget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande yrkande och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträdesdagar för 

2019 fastställs enligt förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 fastställs 

enligt förslag, med ändringen att sammanträdet 2018-04-23 
flyttas till 2018-04-29. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-09-12 12 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 185 
 
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 (Kf § 91/2017) ett 
medborgarförslag om att ändra beslut om sophantering på 
Haraldsåsen. Fullmäktiges beslut har aldrig verkställts. Miljö- och 
byggnämnden utövade som tillsynsmyndighet tillsyn över 
renhållningsavdelningen, men lämnade den uteblivna 
verkställigheten utan åtgärd eftersom kommunfullmäktige kan 
anses ha överskridit sina befogenheter. Miljö- och 
byggnämndens beslut att inte vidta åtgärder har överklagats. 
 
Sedan miljö- och byggnämnden beslutat att avstå från åtgärder 
mot renhållningsavdelningen behandlade kommunfullmäktige vid 
sammanträdet den 18 juni 2018 (Kf § 131/2018) frågan om att 
eventuellt upphäva fullmäktiges beslut att bifalla 
medborgarförslaget. Fullmäktige beslutade då att invänta 
Länsstyrelsens avgörande i överklagan av miljö- och 
byggnämndens beslut. 
 
Länsstyrelsen har nu avgjort den tidigare nämnda överklagan 
tillsammans med en klagan mot kommunstyrelsens uteblivna 
verkställighet av det bifallna medborgarförslaget. Båda 
överklaganden avslås av Länsstyrelsen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges 
beslut § 91/2017 upphävs och att medborgarförslag om ändring 
av beslut om sophantering på Haraldsåsen (Dnr Ks 2017/158) 
avslås. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fullmäktiges beslut § 91/2017 ska kvarstå, 
samt att fullmäktige ger i uppdrag att riktlinjerna för renhållningen 
ändras så att hänsyn tas till kommunfullmäktiges beslut 
§ 91/2017. 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 185, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot 
Zetterström-Bäckes yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut § 91/2017 upphävs. 
 
- Medborgarförslag om ändring av beslut om sophantering på 

Haraldsåsen (Dnr Ks 2017/158) avslås. 
 
_____



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-09-12 14 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 186 
 
Medgivande till ny ägare att ändra Ytterhogdals produkter AB:s 
bolagsordning 
Dnr Ks 2018/382 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, Kf § 33/2018, att ge 
Härjegårdar Fastighets AB tillstånd att sälja samtliga aktier i 
Ytterhogdals Produkter AB (YPRO). YPRO har sedermera sålts. 
Bolagets nye ägare tillåts inte att ändra bolagsordningen utan 
medgivande från kommunfullmäktige.  
 
Eftersom YPRO numer till sin helhet har en annan ägare, är 
kommunens intressen i bolaget obefintliga. Det finns inte heller 
därför någon anledning att de bestämmelser i bolagsordningen 
som hindrar att densamma ändras utan kommunfullmäktiges 
medgivande ska finnas kvar. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Bolagsordningen för Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) får 

fritt ändras av bolaget. 
 
- Det står bolaget fritt att ta bort den eller de bestämmelser i 

bolagsordningen som anger YPRO som ett kommunalt ägt 
bolag. 

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

Ks § 186, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Bolagsordningen för Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) får 

fritt ändras av bolaget. 
 
- Det står bolaget fritt att ta bort den eller de bestämmelser i 

bolagsordningen som anger YPRO som ett kommunalt ägt 
bolag. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2018-09-12 16 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 187 
 
Översyn av VA-taxa 
Dnr Ks 2018/443 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen står inför kommande investeringar i VA-anläggningar 
och vissa investeringar har redan gjorts. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer också att behovet att 
underhålla befintliga VA-anläggningar kommer att växa. 
 
Brukningsavgiften för en normalvilla är i Härjedalen 6105 
kronor/år (2018), vilket är en relativt låg avgift jämfört med 
avgifter i andra kommuner med liknande förutsättningar. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att brukningsavgiften i 
kommunens VA-taxa höjs med 10 %. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet återremitteras för 
att bredda underlaget med redogörelser för vilka faktorer som 
driver de förväntade kostnadsökningarna, samt för ett 
klargörande om huruvida avgiftshöjningen avser inklusive eller 
exklusive moms. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att bredda underlaget med 

redogörelser för vilka faktorer som driver de förväntade 
kostnadsökningarna, samt för ett klargörande om huruvida 
avgiftshöjningen avser inklusive eller exklusive moms. 

 
_____  
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Ks § 188 
 
Översyn av VA-taxans brukningsavgift gällande flerbostadshus 
Dnr Ks 2018/444 
 
ÄRENDE 
 
Idag gör kommunens VA-taxa ingen skillnad på 
brukningsavgiften mellan lägenheter i flerbostadshus och villor. I 
merparten av Sveriges kommuner gör man skillnad på avgiften 
mellan de olika boendetyperna. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över 

avgiftsfördelningen inom ramen för kommunens VA-taxa vad 
gäller debiteringen av brukningsavgifter avseende 
flerbostadshus gentemot villor. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över 

avgiftsfördelningen inom ramen för kommunens VA-taxa vad 
gäller debiteringen av brukningsavgifter avseende 
flerbostadshus gentemot villor. 

 
_____
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Ks § 189 
 
Delegationsbeslut 
Dnr Ks 2018/51 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden maj 
2018 – augusti 2018 
 
Delegerad beslutsfattare  Beslut 
 
Gunnel Gyllander  Personalärenden 
Linda Bergström 
Britt Paju 
Kenneth Bergman 
Eva Larsson 
Ola Regnander 
Mathias Wiberg 
Ronny Sandnes-Fundin 
Eva Eriksson 
Ingela Jonsson 
Lena Löfskog 
Eva Tollin 
Patrick Andreasson 
Klaus Dudenhöfer 
Pär Olofsson 
Anders Björk 
 
Ann-Kristin Olofsson  Bostadsanpassningsbidrag 
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Ks § 190 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

1. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 18:27 
Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 
 

2. Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Dnr Ks 2018/425 
 

3. Protokoll, kommunrevisorernas sammanträde 2018-05-17 
 

4. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Bergs kommun 
2018-06-14, §§ 63–64, 69, 73–76 
 

5. Protokoll, bolagsstämma 2018-05-16, Inlandsbanan AB 
 

6. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Krokoms kommun 
2018-06-13, §§ 53–54 
 

7. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige Strömsunds 
kommun 2018-06-13, § 37 
 

8. Handlingsplan Agenda 2030, 2018–2020 inklusive missiv, 
Regeringskansliet 
 

9. Beslut om dataskyddsombud, Överförmyndaren 
Dnr Ks 2018/420 
 

10. Undersökningstillstånd för området Storkullen nr 4 i 
Härjedalens och Ånge kommuner, Jämtlands och 
Västernorrlands län, Bergsstaten 
Dnr Ks 2018/465 
 

11. Livsmedelskontroller på Svegs hälsocentral, 
Sonfjällsskolan och Centralskolan i Ytterhogdal, Miljö- och 
Byggnämnden 
Dnr Ks 2018/9 
 

12. Remiss inklusive följebrev, Tillgänglighetsstrategi för 
skyddade natur- och kulturområden i Jämtlands län, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Dnr Ks 2018/478  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 190, fortsättning 
 

13. Beslut med kritik mot kommunstyrelsen i Härjedalens 
kommun för information till kommunens chefer om att de 
anställda inte har rätt att ha kontakt med media på 
arbetstid, Justitieombudsmannen 
Dnr Ks 2018/471 
 

14. Protokoll från Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 2018-08-30. 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 191 
 
Ombyggnad av vaktmästeri medborgarhuset Sveg 
Dnr Ks 2018/403 
 
ÄRENDE 
 
Arbetsmiljöverket har vid tillsyn konstaterat att socialkontoret på 
Medborgarhuset är olämpligt att ta emot besökare i. De som 
kommer in i lokalerna kommer i och med inträdet att bryta 
säkerhetsspärren. 
 
Ett förslag till ombyggnad av före detta vaktmästeriet har tagits 
fram, med högsäkerhetsrum samt mötesrum med lägre 
säkerhetsklass. De föreslagna rummen kan nyttjas vid alla möten 
med externa aktörer. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- 900 000 kronor avsätts för att möjliggöra att säkerheten på 

Medborgarhuset höjs. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag med tillägget att investeringen ska finansieras med 
investeringsanslaget för tillgänglighetsanpassning av offentliga 
lokaler.  
Gunilla Zetterström Bäcke (S) yrkar att i budgetberedningen 
återställa investeringsanslaget för tillgänglighetsanpassning av 
offentliga lokaler. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först kommunledningsutskottets förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes ändringsyrkande 
och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 191, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 900 000 kronor avsätts för att möjliggöra att säkerheten på 

Medborgarhuset höjs. 
 
- Investeringen ska finansieras med investeringsanslaget för 

tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler. 
 

-   I budgetberedningen återställa investeringsanslaget för 
 tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler. 
 

 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 192 
 
Ombyggnad av kommunkontor i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/399 
 
ÄRENDE 
 
Arbetsmiljöverket har vid tillsyn konstaterat att socialförvaltningen 
inte får ta emot besökare på kommunkontoret i Funäsdalen innan 
säkerhetsåtgärder vidtagits. 
 
Ett förslag till ombyggnad av lokalerna har tagits fram med bland 
annat besöksrum med två utgångar, avstängningar mot resten av 
huset samt säkerhetsuppgradering av reception. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- 600 000 kronor avsätts för att möjliggöra att säkerheten på 

kommunkontoret i Funäsdalen höjs. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till 
Härjegårdar att bygga om lokalkontoret i Funäsdalen så att 
lokalerna motsvarar arbetsmiljöverkets krav på säkerhet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen uppdrar till Härjegårdar att bygga om 

lokalkontoret i Funäsdalen så att lokalerna motsvarar 
arbetsmiljöverkets krav på säkerhet. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 193 
 
Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden 
Dnr Ks 2018/440 
 
ÄRENDE 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2018-05-22 redovisades en 
ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2018. Enligt prognosen 
kommer socialnämnden att överskrida budget med 18 878 000 
kronor. 
 
Socialnämnden beslutade därför vid sammanträdet i fråga att 
hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag för 
verksamhetsåret 2018 om 18 878 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att socialnämnden inte beviljas något 
tilläggsanslag, men medges ett budgetöverskridande med högst 
18 878 000 kr under förutsättning att man fortsätter det 
strukturella omställningsarbetet samt att man kontinuerligt under 
innevarande år redovisar resultatet av detta omställningsarbete 
för kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Socialnämnden beviljas inte något tilläggsanslag. 
 
- Socialnämnden medges att överskrida budget med högst 

18 878 000 kronor, under förutsättning att man fortsätter det 
strukturella omställningsarbetet samt att man kontinuerligt 
under innevarande år redovisar resultatet av detta 
omställningsarbete för kommunledningsutskottet och 
kommunstyrelsen. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 194 
 
Delårsrapport 2018 
Dnr Ks 2018/469 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen varje år behandla 
minst en delårsrapport över kommunens verksamhet under 
räkenskapsåret. 
 
Delårsrapport för 2018 presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Helena Larsson (V) yrkar att delårsrapporten revideras så att 
skrivelsen om draghundslinje på Härjedalens gymnasium stryks 
och att besöksstatistik på skolbiblioteket i Sveg redovisas. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till Larssons 
yrkande med tillägget att den reviderade delårsrapporten 
överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Larssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Delårsrapporten revideras så att skrivelsen om draghundslinje 

på Härjedalens gymnasium stryks och besöksstatistik för 
skolbiblioteket i Sveg redovisas. 

 
- Delårsrapport 2018 i sin reviderade form överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 195 
 
Valresultatet, information 
 
ÄRENDE 
 
Valhandläggare Majvor Antonsen informerar om valresultatet 
sedan de sista förtidsrösterna har räknats av valnämnden. Sedan 
dessa röster räknats får även kristdemokraterna ett mandat i 
kommunfullmäktige, vilket partiet enligt den tidigare preliminära 
räkningen inte hade. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 196 
 
Fågelskyddsområde i Skorvdalen 
Dnr Ks 2018/477 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen kan vid behov besluta om ett fågelskyddsområde 
enligt 7 kap. 12 § i miljöbalken. Ett fågelskyddsområde lämpar 
sig när syftet med skyddet är begränsat i tid och rum, för att 
skydda enstaka djur- eller växtarter under en viss tid på året.  
 
Örndalen Exploatering AB har ansökt om tillstånd enligt 
miljöbalken till etablering och drift av bland annat skidanläggning 
i Skorvdalen. Omkring en kilometer ifrån den planerade 
anläggningen finns ett produktivt örnpar. Östersunds tingsrätt 
bedömer att etableringen och driften kan innebära risk för att ett 
ökat antal människor söker sig närmare örnparet. Att det inte 
finns ett fågelskyddsområde har nämnts av domstolen som en 
anledning till att örnarna bedömdes vara otillräckligt skyddade 
och Örndalens ansökan ogillades. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att fortsätta utreda möjligheten att inrätta ett kommunalt 
fågelskyddsområde i Skorvdalen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen ska fortsätta utreda möjligheten att inrätta ett 

kommunalt fågelskyddsområde i Skorvdalen. 
 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 197 
 
Ändring av kommunens grafiska profil 
Dnr Ks 2018/479 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen antog 2008 en grafisk profil för Härjedalens 
kommun. Smärre ändringar behöver göras för att modernisera 
kommunikationen och göra det lättare för mottagarna att 
tillgodogöra sig budskap från Härjedalens kommun. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar om ändringar, enligt bilaga, i den grafiska profilen för att 
öka användbarheten och modernisera kommunens 
kommunikation. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
- Föreslagna ändringar, enligt bilaga, i den grafiska profilen 

antas. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 198 
 
Uthyrning av Prästgården, Vemdalen 
Dnr Ks 2018/301 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2018 (Ks § 147/2018) 
att prästgården i Vemdalen skulle styckas av och läggas ut till 
försäljning. 
 
I dagsläget förses prästgården med värme och varmvatten från 
skolans värmesystem via en kulvert. Vid en försäljning av 
prästgården skulle kommunen bli leverantör av värme till köparen 
vilket medför ett ansvar samt ett åtagande som inte är lämpligt 
för den kommunala verksamheten. 
 
Genom att hyra ut fastigheten kan den påbörjade processen med 
att installera ett eget värmesystem för prästgården fortsätta samt 
att kulverten avvecklas. Prästgården kan därefter styckas av och 
säljas som en helt fristående fastighet. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslutet att sälja 
prästgården i Vemdalen upphävs, för att istället hyra ut den till 
dess att ett värmesystem är installerat. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunstyrelsens 
ursprungliga beslut (§ 147/2018) att sälja prästgården står fast. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
Zetterström-Bäckes förslag med tillägget att svenska kyrkan, 
efter värdering, ska erbjudas att köpa prästgården och att 
kommunens mark- och exploateringsingenjör ska få uppdraget 
att påbörja försäljningen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Zetterström-Bäckes yrkande och finner 
att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 198, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens ursprungliga beslut (§ 147/2018) att sälja 

prästgården står fast. 
 
- Svenska kyrkan ska, efter värdering, erbjudas att köpa 

prästgården. 
 
- Kommunens mark- och exploateringsingenjör får uppdraget att 

påbörja försäljningen. 
 
____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 199 
 
Förmån för anställda att besöka läkare, tandläkare och genomgå 
mammografiundersökning/PSA-prov på betald arbetstid samt 
bidrag till motions- och friskvårdsverksamhet (s.k. 
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 1 089 000 kronor. Bland dessa finns 
även läkarbesök som arbetsgivaren är skyldig att bekosta enligt 
kollektivavtalet men dessa besök är inte särredovisade. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 juni (Ks § 169/2018) att 
återremittera ärendet för utredning av om bestämmelserna i 
fråga regleras i kollektivavtal och i så fall behöver MBL-
förhandlas. Utredningen har inte visat att något sådant 
kollektivavtal skulle finnas. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 199, fortsättning 
 
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. 

 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag med tillägget att ändringarna ska gälla från årsskiftet 
2018/2019. 
 
Helena Larsson (V) yrkar att nuvarande förmåner behålls med 
ändringarna att möjligheten att ta PSA-prov på betald arbetstid 
läggs till. 
Larsson biträder yrkandet att 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  
Larsson yrkar också att ändringarna ska gällas från årsskiftet, 
samt att resultatet av ändringarna ska utvärderas. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 199, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Ericssons och Larssons yrkanden mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ericssons 
yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för 
bifall till Ericssons yrkande, nej-röst för bifall till Larssons 
yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röst: Anders Häggkvist, Thomas Wiklund, Mats Ericsson, 
Anita Thuresson, Johan Fredholm, Jenny Hansen. 
 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke, Pelle Johansson, Maj-Lis 
Larsson, Helena Larsson, Gottfrid Jonsson. 
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 
nej-röster bifaller Ericssons yrkande. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 199, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- 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. 
 

- Resultatet av ändringarna ska utvärderas. 
 
- Ändringarna gäller från årsskiftet 2018/2019. 
 
RESERVATION 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Pelle Johansson (S), Maj-Lis 
Larsson (S), Helena Larsson (V), Gottfrid Jonsson (S). 
 
_____ 
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