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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 

nr 

 Ärenderubrik 

  

201 Ändring i dagordningen 

202 Rapport, Översyn av Härjedalens kommuns löneavdelning 

203 Allmän ekonomisk information 

204 Översiktsplan, information 

205 Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 

206 Motion om projektet Hundra år av försök till demokrati 

207 Redovisning ej färdigberedda motioner 

208 Redovisning verkställighet bifallna motioner 

209 Medborgarförslag om att öka lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor inom 
vård- och omsorg 

210 Medborgarförslag om att kommunen säkrar verksamheten för Svegs Golfklubb 

211 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

212 Redovisning medborgarförslag som har överlämnats till nämnd för beslut 

213 Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

214 Revisionsrapport, Kommunens IT-organisation 

215 Kommunstyrelsens delegationsordning 

216 Ägardirektiv för det gemensamma VA-och renhållningsbolaget i Härjedalens och 
Bergs kommuner 

217 Reglemente för revisionen 

218 Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) 

219 Reglemente för Vaajman gïele, samiska rådet 

220 Bestämmelser om anställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda 
(OPF-KL18) 

221 Statsbidrag 2018 till kommuner för habiliteringsersättning 

222 Översyn av socialnämndens bidragsgivning 

223 Minoritetshandlingsplan 
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224 Renhållningsföreskrifter, revidering 

225 Ansökan från BRIS om ekonomiskt bidrag 

226 Översyn av VA-taxa 

227 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för bildning, fritid och kultur 

228 Jo-Jonsvallen Västremmen Älvros 

229 Prästgården i Vemdalen, information 

230 Delägaravgift Destination Vemdalen 

231 Ändring av kommunstyrelsens beslut gällande projektet "Felles Fjellrev II" 

232 Ej verkställda beslut, SoL och LSS 

233 Delegationsbeslut 

234 Meddelanden 

235 Övrig fråga, Valberedningens arbete 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 10.00–16.00 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Johan Fredholm (M) 
 Pelle Johansson (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Bo Danielsson (V), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Kicki Hallgren, tillförordnad miljö- och byggchef § 204 
 Britt–Marie Nordstrand, planchef § 204 
 Elise Nilsson, planingenjör § 204 
 Karin Nordström, praktikant miljö- och byggförvaltningen § 204 
 Anda Embretzen, socialchef § 205 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 201–203, 205 
 Titti Fjellgren, samisk samordnare § 223 
 Lina Eklund, renhållningschef §§ 223–224 
 Pär Olofsson, chef VA/gator §§ 225–226 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 201–235  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 201–235  
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström Bäcke (S) §§ 201–235  
  

 
 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 § 201 
 
Ändring i dagordningen 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet Motion om 
alternativ leverantör av äldreomsorg stryks från dagordningen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet Motion om alternativ leverantör av äldreomsorg stryks 

från dagordningen. 
 
_____ 
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Ks § 202 
 
Rapport, Översyn av Härjedalens kommuns löneavdelning 
Dnr Ks 2018/513 
 
YRKANDE 
 
Maj-Lis Larsson (S) yrkar att rapporten Översyn av Härjedalens 
kommuns löneavdelning lyfts som en information vid nästa 
sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Larssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten Översyn av Härjedalens kommuns löneavdelning 

lyfts som en information vid nästa sammanträde i 
kommunstyrelsen. 

 
_____
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Ks § 203 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om 
kommunens ekonomiska ställning, samt om arbetet med att ta 
fram ett förslag till budget 2019. 
 
_____  
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Ks § 204 
 
Översiktsplan, information 
 
ÄRENDE 
 
Tillförordnad miljö- och byggchef Kicki Hallgren tillsammans med 
planchef Britt-Marie Nordstrand, planingenjör Elise Nilsson och 
praktikant Karin Nordström informerar om arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för kommunen. 
 
_____  
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Ks § 205 
 
Rapport från socialnämnden, ekonomi och arbetsmiljö 
 
ÄRENDE 
 
Socialchef Anda Embretzen informerar om arbetet för att 
förbättra socialnämndens ekonomi och arbetsmiljön i 
verksamheterna. Bland annat pågår arbete med implementering 
av verksamhetssystem och system för schemaläggning, 
rekrytering av chefer och nyckelkompetenser, samt översyn av 
lokaler och matdistribution. 
 
Den 31 oktober redovisade nämnden dock ännu ettresultat som 
var dryga 16 miljoner kronor sämre än det för samma tidpunkt 
budgeterade resultatet för 2018. 
 
_____  
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Ks § 206 
 
Motion om projektet Hundra år av försök till demokrati 
Dnr Ks 2018/209 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Hedin (S) föreslår att 220 000 kronor avsätts i 2019 års 
budget för att i samarbete med föreningsliv och studieförbund 
planera och genomföra projektet ”Hundra år av försök till 
demokrati”.  
 
2019 är det hundra år sedan riksdagen beslutade om kvinnlig 
rösträtt. Hedin föreslår att medel avsätts för att kunna 
uppmärksamma och fira detta, gärna i samarbete med 
föreningsliv och studieförbund. 
 
Arbetet i budgetberedningen inför 2019 har visat att det inte finns 
utrymme för denna kostnad i budget 2019. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____  
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Ks § 207 
 
Redovisning ej färdigberedda motioner 
Dnr Ks 2018/569 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de motioner 
som inte är färdigberedda. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 208 
 
Redovisning verkställighet bifallna motioner 
Dnr Ks 2018/570 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 209 
 
Medborgarförslag om att öka lönerna för sjuksköterskor 
och undersköterskor inom vård- och omsorg 
Dnr Ks 2018/269 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att löner för anställda ”på golvet” i 
vård och omsorg höjs med 20 procent under en 2-årsperiod.  
 
Löner bestäms i stor utsträckning genom centrala kollektivavtal. 
De centrala kollektivavtalen tecknas av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), som är arbetsgivarorganisation för alla kom-
muner. Lönen är en viktig del i att kunna locka fler att söka sig till 
yrken inom vård och omsorg men också, vilket nämns i förslaget, 
för att den som är anställd ska ha en bra levnadssituation. Vid si-
dan av lön är kvalitetsarbete, med fokus på kompetensutveckling 
och arbetsmiljö, ute i verksamheterna en viktig del i att kunna 
locka fler att söka sig till yrken i vård och omsorg men även en 
möjlighet för de som redan är anställda att kunna utvecklas i 
arbetet och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. 
 
Enligt en jämförelse, från SKL, med övriga kommuner i Sverige 
2017 är medianlönen per månad för en undersköterska i Härje-
dalens kommun 27 359 kronor, att jämföra med en medianlön på 
26 109 kronor i övriga kommuner med under 25 000 innevånare. 
Medianlönen per månad för sjuksköterskor i Härjedalens kom-
mun ligger på 35 950 kronor jämfört med 33 825 kronor i övriga 
kommuner med under 25 000 innevånare. Även i en länsjämfö-
relse med andra kommuner har kommunen relativt höga löner. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 210 
 
Medborgarförslag om att kommunen säkrar 
verksamheten för Svegs Golfklubb 
Dnr Ks 2018/270 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen ska säkra 
verksamheten för Svegs golfklubb. 
 
Det måste anses strida mot likställighetsprincipen att kommunen 
ovillkorligt säkrar Svegs GKs verksamhet. Det finns inga sakliga 
skäl för kommunen att genom ett riktat stöd särbehandla Svegs 
GK. Att bifalla medborgarförslaget skulle därför på den grunden 
strida mot lag. Förslaget kan också ifrågasättas utifrån 
kommunallagens krav på allmänintresse. I kommunallagens 
förarbeten anges att allmänintresset får bedömas i enskilt fall 
utifrån om det är lämpligt, ändamålsmässigt och skäligt att 
kommunen befattar sig med angelägenheten. Att, genom att 
säkra en golfklubbs verksamhet, tillhandahålla kommunens 
medlemmar en möjlighet att spela golf kan inte ses som ett 
kommunalt ändamål av betydande vikt. Inte heller kan det anses 
vare sig skäligt (i relation till nyttan) eller lämpligt att kommunen 
använder skattemedel för att stötta upp verksamheten hos en 
enskild förening i kommunen. 
 
Att generellt främja föreningslivet inom kommunen kan betraktas 
som ett allmänt intresse. För det har kommunfullmäktige beslutat 
om särskilda riktlinjer för stöd till föreningar. Svegs Golfklubb är, 
precis som andra föreningar, välkommen att söka sådant bidrag. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 211 
 
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 
Dnr Ks 2018/566 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige de 
medborgarförslag som inte är färdigberedda. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 212 
 
Redovisning medborgarförslag som har 
överlämnats till nämnd för beslut 
Dnr Ks 2018/567 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år lämna en rapport över de medborgarförslag 
som inte är färdigberedda, samt över verkställigheten av bifallna 
medborgarförslag. För de medborgarförslag som har 
överlämnats till nämnder för beslut, redovisas dessa uppgifter i 
en och samma rapport. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 213 
 
Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 
Dnr Ks 2018/568 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige 
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits. 
 
Rapport presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 214 
 
Revisionsrapport, Kommunens IT-organisation 
Dnr Ks 2018/387 
 
ÄRENDE 
 
I sin revisionsrapport, Kommunens IT-organisation, har 

revisorerna lämnat denna sammanfattning; 
– Prioritera IT-säkerhetsarbetet under 2018 
– Utarbeta tydliga rutiner och mål för IT-avdelningen 
– Uppdatera, förenkla och strukturera upp i alla styrdokument 

som finns och prioritera bland dessa 
– Kartlägg och genomför en risk och sårbarhetsklassning av de 

cirka 50 externa IT-system som finns i kommunen 
– Gör regelbundna formella avrapporteringar till 

kommunstyrelsen omkring incidenter och datasäkerhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport antas som 

kommunstyrelsens svar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport antas som 

kommunstyrelsens svar. 
 
_____
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Ks § 215 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr Ks 2018/514 
 
ÄRENDE 
 
Med anledning av den politiska omorganisationen måste 
kommunstyrelsen anta en ny delegationsordning, som också 
inkluderar delegationsordningarna för de nämnder som vid 
årsskiftet kommer att upphöra. 
 
Förslag till delegationsordning presenteras vid dagens 
sammanträde. Förslaget har sedan kommunledningsutskottets 
sammanträde 2018-10-17 dels ändrats i enlighet med 
kommunledningsutskottets beslut § 132/2018, dels har vissa 
ändringar gjorts i avsnittet ”sociala”. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
antar förslaget till delegationsordning att gälla från årsskiftet 
2018–2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslag till delegationsordning antas. 
 
- Delegationsordningen gäller från årsskiftet 2018–2019. 
 
_____  
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Ks § 216 
 
Ägardirektiv för det gemensamma VA-och renhållningsbolaget 
i Härjedalens och Bergs kommuner 
Dnr Ks 2018/476 
 
ÄRENDE 
 
Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat om ett 
gemensamt bolag för VA- och renhållningsverksamhet med säte 
i Härjedalens kommun. I juni 2018 beslutades om 
samverkansavtal, aktieägaravtal och bolagsordning. 
 
Inför starten behöver beslut om ägardirektiv tas av respektive 
kommuns fullmäktige. Styrgruppen har tagit fram förslag till 
ägardirektiv. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslag till ägardirektiv för det gemensamma VA- och 

renhållningsbolaget i Härjedalens och Bergs kommuner antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslag till ägardirektiv för det gemensamma VA- och 

renhållningsbolaget i Härjedalens och Bergs kommuner antas. 
 
_____
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Ks § 217 
 
Reglemente för revisionen 
Dnr Ks 2018/445 
 
ÄRENDE 
 
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Det 
innebär bland annat att vissa hänvisningar till lagrum i 
kommunens reglemente för revisionen inte längre stämmer. Ett 
förslag till nytt reglemente för revisionen har därför tagits fram. 
Förutom att uppdatera lagrumhänvisningar har vissa mindre 
ändringar gjorts i språket och i reglementets uppställning. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reglemente för revisionen antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglemente för revisionen antas. 
 
_____
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Ks § 218 
 
Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer 
och funktionsnedsatta (HRPF) 
Dnr Ks 2018/437 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nytt 
reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktions-
nedsatta (HRPF). Förslaget innebär i huvudsak förändringar av 
en redaktionell natur, som en del av en större översyn av 
reglementen för råden under kommunstyrelsen. Syftet med över-
synen är att villkor för respektive råds arbete ska vara likartade. 
 
HRPF har vid rådets sammanträde den 30 augusti 2018 lämnat 
synpunkter på förslaget. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Förslag till nytt reglemente för Härjedalens råd för pensionärer 

och funktionsnedsatta antas med de ändringar som har 
föreslagits av rådet vid sammanträdet 2018-08-30 § 24. 

 
- Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reglemente med 
tillägget att rådet ska sammanträda minst en gång i kvartalet, 
samt att reglemente ska gälla från och med den 1 januari 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Ks § 2018, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till reglemente antas med tillägget att rådet ska 

sammanträda minst en gång i kvartalet. 
 
- Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 219 
 
Reglemente för Vaajman gïele, samiska rådet 
Dnr Ks 2018/438 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nytt 
reglemente för Vaajman gïele, samiska rådet. Förslaget innebär i 
huvudsak förändringar av en redaktionell natur, som en del av en 
större översyn av reglementen för råden under kommun-
styrelsen. Syftet med översynen är att villkor för respektive råds 
arbete ska vara likartade. 
 
Vaajman gïele har lämnat synpunkter på förslaget vid rådets 
sammanträde den 13 september 2018. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Förslaget till reglemente antas med de förändringar som 

samiska rådet föreslog vid sammanträde den 13 september 
2018. 

 
- Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget till reglemente 
antas med de förändringar som samiska rådet föreslog vid 
sammanträde den 13 september 2018, samt att nytt reglemente 
gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 219, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till reglemente antas med de förändringar som 

samiska rådet föreslog vid sammanträde den 13 september 
2018. 

 
- Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 220 
 
Bestämmelser om anställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 
Dnr Ks 2018/551 
 
ÄRENDE 
 
OPF-KL18 ersätter OPF-KL14. Den viktigaste ändringen är att ett 
familjeskydd, som motsvarar det familjeskydd som finns för 
anställda enligt AKAP-KL, har tillkommit. 
 
Kommunen har redan bestämmelser om inkomstsamordning. 
Dessa bestämmelser reglerar bättre än bestämmelserna i 
OPF-KL18 frågan om inkomstsamordning. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att OPF-KL18 antas med 
ändringarna att strofen ”eller får förvärvsarbete i minst 
motsvarande omfattning” i slutet av 2 kap. 4 § sista stycket 
stryks, samt att strofen ”Det första årets utbetalning av 
ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordningen” i slutet av 2 kap. 6 § sista 
stycket stryks. Förvaltningen föreslår också att 
kommunledningsförvaltningen får uppdraget att återkomma med 
ett förslag till reviderade tillämpningsanvisningar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 220, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får uppdraget att återkomma 

med ett förslag till reviderade tillämpningsanvisningar. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Strofen ”eller får förvärvsarbete i minst motsvarande 

omfattning” i slutet av 2 kap. 4 § sista stycket stryks. 
 
- Strofen ”Det första årets utbetalning av ekonomiskt 

omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De 
två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordningen” i slutet av 2 kap. 6 § sista stycket stryks. 

 
- OPF-KL18 antas med ovan beslutade ändringar. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 221 
 
Statsbidrag 2018 till kommuner för 
habiliteringsersättning 
Dnr KS 2018/534 
 
ÄRENDE 
 
Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor i stimulansbidrag för 
ersättning i daglig verksamhet. Bidraget fördelas efter Social-
styrelsens fördelningsnyckel för ändamålet, baserat på antal 
deltagare som finns i verksamheten enligt senaste statistik som 
Socialstyrelsen har.  
 
Härjedalens kommun har rekvirerat 280 000 kronor att fördela till 
i dagsläget 40 personer. Habiliteringsersättningen är inte 
reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Personer som 
har rätt till habiliteringsersättning har som grundförsörjning en 
permanent sjukersättning. Det har varit otydligt om det har varit 
möjligt att använda bidraget, eller omfördelningar av ej 
rekvirerade statsbidrag, till aktiviteter. Det har också varit otydligt 
om delar av bidraget går att överföra till kommande år. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att personer som har 
beviljats daglig verksamhet, enligt 9 kap. 10 § Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, erhåller en extra 
stimulanspeng för 2018 utifrån tilldelat statsbidrag. Förvaltningen 
föreslår också att under 2019 utreds habiliteringsersättningens 
storlek med hänsyn till eventuella statsbidrag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 221, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Personer som har beviljats daglig verksamhet, enligt 9 kap. 

10 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
erhåller en extra stimulanspeng för 2018 utifrån tilldelat 
statsbidrag. 

 
- Under 2019 ska habiliteringsersättningens storlek utredas med 

hänsyn till eventuella statsbidrag. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 222 
 
Översyn av socialnämndens bidragsgivning 
Dnr Ks 2018/500 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden har gjort en översyn av hur nämndens 
budgeterade medel för bidrag används och tagit fram ett förslag 
till ändringar i gällande bidragsbestämmelser. 
 
Kommunledningsutskottet beslutade 2018-10-17, Klu § 
128/2018, att avstå från att lämna ett förslag till 
kommunstyrelsen, i väntan på att Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta skulle få yttra sig över 
ärendet. 
 
Rådet har avgett sitt yttrande (Hrpf § 33/2018) och ställer sig 
positivt till att bidragen fördelas på lika grund bland de berörda 
föreningarna, men önskar att bidraget hade varit större. Rådet 
understryker också vikten av att kommunen hjälper föreningarna 
med tillgång till lokaler. 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av, och kommer i det fortsatta 
arbetet att beakta, rådets synpunkter. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Bidragsbestämmelser för pensionärsföreningar och 

handikapporganisationer ändras så att bidrag betalas med 25 
kronor per medlem. 

 
- Pensionärsorganisationer och organisationer för 

funktionsnedsatta erbjuds möjlighet att använda lokaler gratis i 
anslutning äldreboenden i Härjedalen där det är möjligt, för 
styrelse- och medlemsmöten. 

 
YRKANDE 
 
Thomas Wiklund (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialnämndens förslag och finner att det 
bifalls.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 222, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Bidragsbestämmelser för pensionärsföreningar och 

handikapporganisationer ändras så att bidrag betalas med 25 
kronor per medlem. 

 
- Pensionärsorganisationer och organisationer för 

funktionsnedsatta erbjuds möjlighet att använda lokaler gratis i 
anslutning äldreboenden i Härjedalen där det är möjligt, för 
styrelse- och medlemsmöten. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 223 
 
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 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att förslaget till 
minoritetshandlingsplan antas samt att planen ska åtföljas av en 
verksamhetsplan och en budget för minst ett år. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till minoritetshandlingsplan antas  
 
- Planen ska åtföljas av en verksamhetsplan och en budget för 

minst ett år. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 224 
 
Renhållningsföreskrifter, revidering 
Dnr Ks 2018/239 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, Kf § 26/2018, 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 kommunstyrelsen tagit fram 
förslag till reviderade föreskrifter för avfallshanteringen i 
kommunen. Viss anpassning har även gjorts av föreskrifterna till 
det framtida kommunala VA- och renhållningsbolaget. 
Föreskrifterna var utställda till granskning under perioden 
2018-07-07 till 2018-08-07. 
 
Sedan förslaget behandlades i kommunledningsutskottet 
2018-10-17 har en mindre ändring gjorts i kartunderlaget. Ett 
stycke mark utanför Minne som enligt tidigare förslag räknades 
som a-område ligger enligt det reviderade förslaget utanför 
områdesindelningen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till renhållningsföreskrifter antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
- Förslaget till renhållningsföreskrifter antas. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 225 
 
Ansökan från BRIS om ekonomiskt bidrag 
Dnr Ks 2018/555 
 
ÄRENDE 
 
Barnens rätt i samhället (BRIS) ansöker om 18 000 kronor, eller 
mer, i bidrag från Härjedalens kommun. Kommunen har tidigare 
år beviljat bidrag motsvarande 10 kronor per barn i kommunen. 
Socialnämndens viljeinriktning är att bevilja bidrag till BRIS, men 
nämnden saknar medel i budget. Socialnämnden har därför 
begärt 18 000 kronor av kommunstyrelsen för finansiering av 
bidraget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att bidragsansökan sänds 
åter till socialnämnden för beslut där. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Bidragsansökan sänds åter till socialnämnden för beslut där. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 226 
 
Översyn av VA-taxa 
Dnr Ks 2018/443 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen står inför kommande investeringar i VA-anläggningar 
och vissa investeringar har redan gjorts. Samhällsbyggnads-
förvaltningen bedömer också att behovet att underhålla befintliga 
VA-anläggningar kommer att växa. 
 
Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 
2018-09-12 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. 
 
Det som driver kostnadsökningen är ökade driftskostnader, där 
bland annat installation av luftning på två av kommunens 
avloppsreningsverk ökar energikostnaden med cirka 1 miljon 
kronor per år. I och med utbyggnationer av ledningsnät 
tillkommer även fler pumpstationer, tryckstegringar med mera 
som genererar ökade kostnader, både energi och övrig drift. De 
senaste årens stora investeringar har också inneburit ökade 
kapitalkostnader med cirka 2,5 miljoner kronor per år. Till det 
kommer striktare myndighetskrav som innebär en mer intensiv 
tillsyn, drift och administration av kommunens anläggningar. 
 
Den föreslagna avgiftsökningen gäller inklusive moms. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att brukningsavgiften i 
kommunens VA-taxa höjs med 10 %. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Brukningsavgiften i kommunens VA-taxa höjs med 10 %. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 227 
 
Begäran om tilläggsanslag från nämnden 
för bildning, fritid och kultur 
Dnr Ks 2018/530 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning fritid och kultur begär ett tilläggsanslag om 
1 600 000 kronor för att täcka förmodat budgetunderskott. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att begäran avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Begäran om tilläggsanslag avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 228 
 
Jo-Jonsvallen Västremmen Älvros 
Dnr Ks 2018/463 
 
ÄRENDE 
 
Bergvik Skog har erbjudit kommunen att ta över den 
kulturminnesförklarade Jo-Jonsvallen på Västremmen, fastighet 
Älvros Kyrkby 6:6. 
 
Renoveringar till ett värde av 200 000 kronor har utförts av Jamtli 
under tiden september – oktober 2017. Kostnaderna för framtida 
renoveringar kommer att vara stora. Bergvik skog har redan 
informerat om att ytterligare åtgärder kommer att krävas i 
framtiden. Att ta över vallen kommer också medföra en extra 
kostnad i form av personella resurser (alternativt entreprenad) för 
kontinuerligt fastighetsunderhåll, administration av eventuell 
utarrendering, eller administration om kommunen önskar 
använda fäboden för till exempel pedagogiska ändamål inom 
exempelvis skolverksamhet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Kommunen tackar nej till erbjudandet om att ta över 

fäbodvallen Jo-Jons från Bergvik Skog. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen tackar nej till erbjudandet om att ta över 

fäbodvallen Jo-Jons från Bergvik Skog. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 229 
 
Prästgården i Vemdalen, information 
Dnr Ks 2018/301 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, Ks § 147/2018, att 
prästgården i Vemdalen ska styckas av och läggas ut till 
försäljning. Kommunstyrelsen beslutade därefter också 
2018-09-12, Ks § 198/2018, att svenska kyrkan, efter en 
värdering av fastigheten, skulle erbjudas att köpa prästgården. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) meddelar att fastigheten nu 
har värderats. Försäljningen har diskuterats med företrädare för 
kyrkan och arbete med att nå en överenskommelse fortgår. 
 
____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 230 
 
Delägaravgift Destination Vemdalen 
Dnr Ks 2018/486 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda 
bolaget Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB). I samband 
med detta sålde HTAB sina aktier i Destination Vemdalen AB till 
kommunen. 
 
Som innehavare av aktierna har kommunen tagit över bolagets 
skyldigheter gentemot destinationsbolaget, inklusive ansvaret att 
betala delägaravgift. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Kommunen betalar Destination Vemdalen 115 900 kronor för 

delägaravgift. 
 
- Avgiften avser perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019. 
 
- Betalningen finansieras med de medel som erhölls i samband 

med försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen betalar Destination Vemdalen 115 900 kronor för 

delägaravgift. 
 
- Avgiften avser perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019. 
 
- Betalningen finansieras med de medel som erhölls i samband 

med försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 231 
 
Ändring av kommunstyrelsens beslut 
gällande projektet "Felles Fjellrev II" 
Dnr Ks 2018/558 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län och norska Miljödirektoratet sökte 
2015 bidrag om 10 000 kronor per år under 2016–2019 till ett 
Interreg-projekt för att rädda fjällräven, Felles Fjellrev II. 
Kommunstyrelsen avslog ansökan 2015-09-16, Ks § 191/2015. 
 
Projektet har nu uppmanat kommunens tillväxtavdelning att 
verkställa utlovat deltagande i projektet. Det gör de med stöd av 
en förbindelse om medfinansiering i form av eget arbete, 
lokalkostnad och annonsering av projektet, motsvarande 1 053 
euro. Förbindelsen är undertecknad 2016-01-21 av dåvarande 
kommunstyrelsens ordförande och avser medfinansiering av 
projektet under perioden 2014–2020. 
 
Eftersom medfinansieringsintyget står i motsats till 
kommunstyrelsens beslut behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt 
beslut. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens 
beslut 2015-09-16, Ks § 191/2015, att avslå ansökan om 
medfinansiering upphävs, samt att kommunstyrelsen beslutar att 
medfinansiera interreg-projektet Felles Fjellrev II med cirka 
11 000 kr. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2015-09-16, Ks § 191/2015, att 

avslå ansökan om medfinansiering upphävs.  
 
- Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera interreg-projektet 

Felles Fjellrev II med cirka 11 000 kr. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 232 
 
Ej verkställda beslut, SoL och LSS 
Dnr Sn 2018/116 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL), respektive 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
kvartalsvis till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör 
för antalet gynnande beslut enligt dessa lagar som inte har 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum, samt antalet 
gynnande beslut där verkställigheten har avbrutits och inte 
återupptagits inom tre månader. 
 
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, 
samt hur lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje 
enskilt fall. Statistiken ska enligt socialstyrelsen vara uppdelad på 
kön. 
 
Föreligger rapport för kvartal två 2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten lämnas 
över till kommunfullmäktige 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten lämnas över till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 233 
 
Delegationsbeslut 
Dnr Ks 2018/51 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden juni 
2018–oktober 2018 
 
Delegerad beslutsfattare  Beslut 
 
Gunnel Gyllander  Personalärenden 
Britt Paju 
Eva Larsson 
Jonas Kojan 
Ingela Jonsson 
Kenneth Bergman 
Lena Löfskog 
Eva Tollin 
Ronny Sandnes-Fundin 
Eva Eriksson 
Klaus Dudenhöfer 
Mattias Wiberg 
Pär Olofsson 
 
Ann-Kristin Olofsson  Bostadsanpassningsbidrag 
 
Ann-Catherine Persson Renhållning 
 
_____  
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Ks § 234 
 
Meddelanden 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 
1. Livsmedelskontroller på förskolor/skolor Norrskenet, Furan, 

Lillmon, Hästhagen, Furulundsskolan, Bruksvallarnas skola 
och förskola, Funäsdalens skola, Lofsdalens skola och 
förskola, Sonfjällsskolan, Björnungen. 
Dnr Ks 2018/9 
 

2. Livsmedelskontroll på IDAMIC Ögränd, Jämtlandsgatan. 
Dnr Ks 2018/9 
 

3. Livsmedelskontroll på servicehus Fjällsol, Hedegården 
Dnr Ks 2018/96 
 

4. Livsmedelskontroll på Svegs badhus 
Dnr Ks 2018/9 
 

5. Livsmedelskontroll på Tingshuset 
Dnr Ks 2018/9 
 

6. Tillsynsrapport, Servicehuset Fjällsol, Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/554 
 

7. Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän, 
Sveriges Kommuner och Landsting SKL. 
 

8. Delårsrapport januari–augusti 2018, 
Räddningstjänstförbundet. 
 

9. Taxor, Räddningstjänstförbundet. 
 

10. Protokoll Inlandskommunernas ekonomiska förening 
2018-08-20. 
 

11. Remiss, Möjlighet tillåtet och tillgängligt. 
 

12. Protokoll, Vaajman Gïele 2018-09-13 
 

13. Översyn av Härjedalens kommuns löneavdelning 
 

14. Arbetsordning Kultur Z 
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Ks § 234, fortsättning 
 
15. Protokoll Gemensamma nämnden för 

upphandlingsverksamhet 2018-09-24 
 

16. Inbjudan till Ungdomsdemokratidagen 
 

17. Protokoll Primärkommunala samverkansrådet 2018-10-01 
 

18. Protokoll Regionens samverkansråd 2018-10-01 
 

19. Nyhetsblad, Hela Sverige ska leva 
 

20. Detaljplan för Fjällvyn, Lofsdalen 26:1, 26:43 och 26:266 
Dnr Ks 2017/475 
 

21. Protokoll, regionala utvecklingsnämnden, 2018-10-16 
 

22. Pressmeddelande Inlandsbanan  
 

23. Protokoll, Gemensamma nämnden för upphandling 
2018-09-28 
 

24. Protokoll Hrpf 2018-11-01 
 

_____  
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Ks § 235 
 
Övrig fråga, valberedningens arbete 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om hur 
kommunfullmäktiges valberedning har planerat arbetet med att 
ta fram förslag till de val som ska förrättas av 
kommunfullmäktige. 
 
_____ 


