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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  
Paragraf 

nr 
 Ärenderubrik 

  
246 Reglemente för revisionen 

247 Prästgården Vemdalen 

248 Motion om ledsagning och avlösning 

249 Socialnämndens budgetförslag 2019 

250 Ändringar i styrande dokument med anledning av ny politisk organisation 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg klockan 09.30–09.45 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Pelle Johansson (S) 
 Helena Larsson (V) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olof Mattsson (M), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Gunnar-Nordlander (S), tjänstgörande ersättare 
 Ingegärd Fjällgärde (SD), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Meija Härjebäck, observatör 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Lars-Gunnar Nordlander 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 246–250   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 246–250  
Justerare 

.....................................................  
 Lars Gunnar Nordlander (S) §§ 246–250  
  

 
 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 § 246 
 
Reglemente för revisionen 
Dnr Ks 2018/445 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-07, Ks § 217/2018, att 
föreslå kommunfullmäktige anta ett nytt reglemente för 
revisionen. I förslaget finns en bestämmelse om att antalet 
revisorsersättare ska vara fem. Bestämmelsen i fråga är 
egentligen onödig, eftersom varje revisor har möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag självständigt. Kvaliteten av revisionens 
arbete är alltså inte beroende av regelbundna sammanträden 
med en fulltalig revision. Om däremot en revisor över tid anser 
sig förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, kan fullmäktige efter en 
avsägelse förrätta fyllnadsval. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till reglemente 
för revisionen antas med ändringen att bestämmelser om 
ersättare för revisorerna stryks. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslag till reglemente för revisionen antas med ändringen att 

bestämmelser om ersättare för revisorerna stryks. 
 
_____ 
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Ks § 247 
 
Prästgården Vemdalen 
Dnr Ks 20 18/593 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2018-06-12, Ks § 147/2018, ska 
prästgården i Vemdalen styckas av och läggas ut till försäljning. 
Samhällsbyggnads-förvaltningen har av kommunchefen fått 
uppdraget att skapa förutsättningar för ett genomförande av 
detta. En värdering av objektet har utförts av auktoriserad 
fastighetsvärderare. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att föreslaget 
köpekontrakt avseende del av Vemdalens Kyrkby 112:1, även 
kallad prästgården, om cirka 1 500 m² med tillhörande byggnad 
godkänns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Föreslaget köpekontrakt avseende del av Vemdalens Kyrkby 

112:1, även kallad prästgården, om cirka 1 500 m² med 
tillhörande byggnad godkänns. 

 
_____ 
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Ks § 248 
 
Motion om ledsagning och avlösning 
Dnr Ks 2018/367 
 
ÄRENDE 
 
Anita Thuresson och Margareta Gladh, båda (M), föreslår att 
kommunen beviljar avlösning och ledsagning vid behov. 
 
Avlösning och ledsagning är två insatser som förväntas skapa 
bättre livskvalitet för brukare såväl som för deras anhöriga. 
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (Hrpf) 
behandlade motionen vid sammanträde 2018-11-01. 
Socialchefen upplyste då om att kommunen redan i dagsläget 
erbjuder 8 timmar avgiftsfri avlösning. Avlösning utöver det kan 
erbjudas mot avgift bestämd i taxa. Även ledsagning kan efter 
ansökan beviljas mot avgift bestämd i taxa. 
 
Hrpf har föreslagit att motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
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Ks § 249 
 
Socialnämndens budgetförslag 2019 
Dnr Ks 2018/609 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden har av kommunstyrelsen begärt att 
socialnämndens anslag i kommunstyrelsens förslag till budget 
ska vara 280 000 000 kronor. Kommunstyrelsen har inte kunnat 
finna möjligheter i budgeten att lämna ett så stort anslag till 
socialnämnden. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
svarar socialnämnden att i förslaget till budget 2019 har 
socialnämnden fått en budgetram utökad med 8 500 000 kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen svarar socialnämnden att i förslaget till 

budget 2019 har socialnämnden fått en budgetram utökad 
med 8 500 000 kronor. 

 
_____ 
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Ks § 250 
 
Ändringar i styrande dokument med anledning av ny politisk 
organisation 
Dnr Ks 2018/610 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, Kf § 119/2018, att 
inrätta en ny politisk organisation för Härjedalens kommun. Som 
en följd av detta kommer en rad av kommunens styrdokument 
felaktigt att innehålla hänvisningar till nämnder som inte längre 
finns. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag 
till nya sådana dokument.  
 
Den huvudsakliga föreslagna förändringen är att hänvisningar till 
nämnder som inte längre kommer att finnas tas bort, och ersätts 
med hänvisningar till kommunstyrelsen. Ändringar utöver detta är 
redaktionella och ska inte påverka dokumentens andemening. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
antar: riktlinjer för donationsfonder förvaltade av Härjedalens 
kommun; riktlinjer för avgiftshandläggning i socialtjänsten; 
riktlinjer för bidrag till samlingslokaler; integrationspolitiskt 
program; riktlinjer för anhörigstöd inom socialtjänsten; policy för 
stöd tillidrottsevenemang; och demokrati-/humanistpris. Nya 
styrdokument gäller från och med 2019-01-01 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
antar bidragsnormer för kultur fritid; reglemente för Härjedalens 
kommuns idrottspris och idrottsstipendium; och reglemente för 
Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendium. Nya 
styrdokument gäller från och med 2019-01-01 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
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Ks §, 250 fortsättning. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslag till följande styrdokument antas: riktlinjer för 

donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommun; riktlinjer 
för avgiftshandläggning i socialtjänsten; riktlinjer för bidrag till 
samlingslokaler; integrationspolitiskt program; riktlinjer för 
anhörigstöd inom socialtjänsten; policy för stöd 
tillidrottsevenemang; och demokrati-/humanistpris. 

 
- Nya styrdokument gäller från och med 2019-01-01. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Följande förslag till styrdokument antas: bidragsnormer för 

kultur fritid; reglemente för Härjedalens kommuns idrottspris 
och idrottsstipendium; och reglemente för Härjedalens 
kommuns kulturpris och kulturstipendium. 

 
- Nya styrdokument gäller från och med 2019-01-01 
 
_____ 
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