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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 

  
236 Ändringar i föredragningslistan 

237 Rapporten Översyn av Härjedalens kommuns löneavdelning, information 

238 Motion om rikare kultur- och föreningsliv 

239 Motion om att bilda näringslivsbolag 

240 Budget 2019 

241 Revidering av bidragsberättigade samlingslokaler 

242 Ändring av taxa enligt plan- och bygglagen 

243 Ändring av taxa gällande ansöknings- och tillsynsärenden enligt alkohollagen 

244 Tillägg i taxa enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

245 Fågelskyddsområde i Skorvdalen 

 _____ 
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Plats och tid Lokalkontoret, Hede, klockan 13.40–14.50  
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Maj-Lis Larsson (S) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Stig Holm (C), tjänstgörande ersättare 
 Lars-Gunnar Nordlander (S), tjänstgörande ersättare 
 Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Ingegärd Fjällgärde (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Britt Paju, HR-chef §§ 236–237 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 236–245   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 236–245 
Justerare 

.....................................................  
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) §§ 236–245  
  

 
 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 § 236 
 
Ändringar i föredragningslistan 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att föredragningslistans 
ärende nummer 7, ”Prästgården Vemdalen”, stryks ur 
dagordningen samt att ärendena ”Revidering av 
bidragsberättigade samlingslokaler”; ”Ändring av taxa enligt plan- 
och bygglagen”; ”Ändring av taxa gällande ansöknings- och 
tillsynsärenden enligt alkohollagen”; ”Tillägg i taxa enligt 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel”; och ”Fågelskyddsområde i Skorvdalen” läggs till 
listan av ärenden som ska behandlas under dagens 
sammanträde. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Föredragningslistans ärende nummer 7, Prästgården 

Vemdalen, stryks ur dagordningen. 
 
- Ärendena ”Revidering av bidragsberättigade samlingslokaler”; 

”Ändring av taxa enligt plan- och bygglagen”; ”Ändring av taxa 
gällande ansöknings- och tillsynsärenden enligt alkohollagen”; 
”Tillägg i taxa enligt tobakslagen och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel”; och ”Fågelskyddsområde i 
Skorvdalen” läggs till listan av ärenden som ska behandlas 
under dagens sammanträde. 

 
_____ 
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Ks § 237 
 
Rapporten Översyn av Härjedalens kommuns 
löneavdelning, information 
Dnr Ks 2018/513 
 
ÄRENDE 
 
HR-chef Britt Paju lämnar en information om rapporten Översyn 
av Härjedalens kommuns löneavdelning. HR-avdelningen har 
beställt rapporten för att få en extern parts bedömning av hur 
löneprocessen fungerar samt av huruvida det finns några 
effektiviseringsmöjligheter. 
 
Rapporten lämnar en rad förslag på åtgärder. 
 
_____
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Ks § 238 
 
Motion om rikare kultur- och föreningsliv 
Dnr Ks 2016/3 
 
ÄRENDE 
 
Anders Häggkvist och Gunnar Hedin, båda (C), föreslår att 
kommunen kraftsamlar kring handläggning och administration till 
Bildning, Fritid och Kultur; att det skapas ett konto för 
medfinansieringar till föreningsägda investeringar; att kommunen 
inför en enhetlig årsredovisningsmodell; att kommunens del av 
LOK-stödet blir ålderslöst; samt att kommunen höjer 
täckningsbidrag till anställningar till 5 000 kronor per månad för 
heltid. 
 
Sedan motionen lades har de förslag som finns i motionen till 
stora delar redan implementerats. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att motionen avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
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Ks § 239 
 
Motion om att bilda näringslivsbolag 
Dnr Ks 2016/84 
 
ÄRENDE 
 
Victor Ericsson (M), Anders Häggkvist (C) och Eva-Britt Boij (L) 
föreslår att kommunchefen får i uppdrag att omorganisera 
kommunens näringslivsarbete, från att arbete med ett 
näringslivskontor, till att istället bilda ett näringslivsbolag. 
 
Sedan motionen lades har kommunens näringslivsarbete redan 
omorganiserats, men det har inte bildats något näringslivsbolag. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att motionen avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
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Ks § 240 
 
Budget 2019 
Dnr Ks 2018/282 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande 
kalenderår. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före 
november månads utgång. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget. 
Förslaget har MBL-förhandlats. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att  
- Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2019 

och antar upprättat förslag till treårsplan. 
- Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad). 
- Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som 

redovisas samt de övergripande målen för verksamheterna. 
- Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov 

anslås 2 miljoner kronor. 
- Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling 

anslås 1,6 miljoner kronor.  
- För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investe-

ringsbudget. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag, med tillägget att 5 
miljoner kronor av de medel som har avsatts för socialas 
verksamheter ska öronmärkas för personalförstärkning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande 
och finner att det bifalls. 
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Ks § 240, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till budget för år 2019 antas. 
 
- Upprättat förslag till treårsplan antas. 
 
- Skattesatsen fastställs till 22,47 procent. 
 
- Finansiella mål och strategiska mål för verksamheterna 

fastställs enligt förslaget. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov 

anslås 2 miljoner kronor. 
 
- Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling 

anslås 1,6 miljoner kronor. 
 
- För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investe-

ringsbudget. 
 
- 5 miljoner kronor av de medel som har avsatts för socialas 

verksamheter ska öronmärkas för personalförstärkning. 
 
_____ 
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Ks § 241 
 
Revidering av bidragsberättigade samlingslokaler 
Dnr Ks 2017/82 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt riktlinjer för bidrag 
till samlingslokaler. Beslutet inkluderar vilka lokaler i kommunen 
som ska anses berättigade bidrag. Rätt att besluta om bidrag i de 
enskilda fallen är delegerad till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-17 presenterades 
ett förslag om att revidera listan över bidragsberättigade 
samlingslokaler i Funäsdalen. Tidigare bygdegården Strömliden 
finns inte längre och Logen i Fornminnesföreningen föreslogs 
som ny samlingslokal. Ärendet återremitterades för att utreda 
den föreslagna lokalens tillgänglighet. 
 
Under hösten 2018 har yttermiljön i Fornminnesparken 
tillgänglighetsanpassats. Vidare ska en renovering av fastigheten 
göras. Statusen som samlingslokal är viktig för medfinansiering 
vid ansökningar till exempel hos Boverket. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att listan över bidrags-
berättigade samlingslokaler (beslut Ks § 140/1988 och Ks § 
7/2006) revideras så att Strömlidens bygdegård ersätts med 
Logen i Fornminnesparken. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar bifall till kommunlednings-
förvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Listan över bidragsberättigade samlingslokaler revideras så att 

Strömlidens bygdegård ersätts med Logen i 
Fornminnesparken. 

 
_____  
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Ks § 242 
 
Ändring av taxa enligt plan- och bygglagen 
Dnr Ks 2018/598 
 
ÄRENDE 
 
Eftersom kommunens miljö-och byggnämnd efter nyåret kommer 
att bli gemensam med Bergs kommun, finns ett behov av 
enhetlig taxa för de båda kommunerna. 
 
Förslaget till ny taxa innebär att olika typer av ärenden kommer 
ha fasta priser, till skillnad från att som idag baseras på den 
förväntade arean. Taxan baseras på ett förslag som avser denna 
typ av verksamhet och som tagits fram av Sveriges kommuner 
och Landsting. 
 
De föreslagna ändringarna förväntas göra taxan tydligare både 
för kunder och för förvaltningen. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ändring av taxa gällande plan- och bygglagen antas. 
 
- Ny taxa träder i kraft 2019-01-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggnämndens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ändring av taxa gällande plan- och bygglagen antas. 
 
- Ny taxa träder i kraft 2019-01-01. 
 
_____  
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Ks § 243 
 
Ändring av taxa gällande ansöknings- och tillsynsärenden enligt 
alkohollagen 
Dnr Ks 2018/599 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen får ta ut avgifter för att pröva ansökningar om 
serveringstillstånd och för den löpande tillsynen av restauranger 
med serveringstillstånd. Efter årsskiftet kommer sådana 
ansökningar att prövas av den med Bergs kommun 
gemensamma miljö- och byggnämnden. 
 
Taxan behöver justeras innan den gemensamma nämnden tar 
över handläggningen av ärendetypen. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ändring av taxa gällande ansöknings- och tillsynsavgifter 

antas. 
 
- Ny taxa träder i kraft 2019-01-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggnämndens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Ändring av taxa gällande ansöknings- och tillsynsavgifter 

antas. 
 
- Ny taxa träder i kraft 2019-01-01. 
 
_____  
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Ks § 244 
 
Tillägg i taxa enligt tobakslagen och lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 
Dnr Ks 2018/600 
 
ÄRENDE 
 
Tobakslagen kommer eventuellt vid nyåret 2019 att ändras. 
Under förutsättning att den föreslagna ändringen faktiskt blir lag 
finns det ett behov att göra ändringar i taxan för tillsyn enligt 
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
FÖRSLAG 
 
Miljö- och byggnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Följande tillägg till taxa gällande tobakslagen antas: För 

ansökan om försäljning av tobak tas en avgift om 10 000 
kronor. 

 
- För ansökan om försäljning av tobak från en verksamhet som 

redan innan årsskiftet 2018/2019 har anmält tobaksförsäljning 
och lämnat in, och fått godkänt, egenkontrollprogram tas en 
avgift om 7 000 kronor. 

 
- Tilläggen görs endast under förutsättning att den föreslagna 

lagändringen genomförs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggnämndens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Ks § 244, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Följande tillägg till taxa gällande tobakslagen antas: För 

ansökan om försäljning av tobak tas en avgift om 10 000 
kronor.  

 
- För ansökan om försäljning av tobak från en verksamhet som 

redan innan årsskiftet 2018/2019 har anmält tobaksförsäljning 
och lämnat in, och fått godkänt, egenkontrollprogram tas en 
avgift om 7 000 kronor. 

 
- Tilläggen görs endast under förutsättning att den föreslagna 

lagändringen genomförs. 
 
_____  
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Ks § 245 
 
Fågelskyddsområde i Skorvdalen 
Dnr Ks 2018/477 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-12, Ks § 196/2018, att 
utreda möjligheterna att i Skorvdalen inrätta ett 
fågelskyddsområde. Att kommunen inrättar ett sådant område 
bedöms nu inte lämpligt. Däremot har inte framkommit något 
som skulle tala emot inrättandet av ett sådant område. Om 
inrättandet av ett fågelskyddsområde skulle kunna påverka 
sysselsättning och inflytning positivt, så är det naturligtvis till 
glädje för kommunen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
ställer sig positiv till att Länsstyrelsen bildar ett 
fågelskyddsområde i, eller i nära anslutning till, Skorvdalen. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
ställer sig positiv till att, tillsammans med Länsstyrelsen, fortsätta 
dialogen med Örndalen Exploatering för att hitta framkomliga 
vägar för en framtida exploatering i Skorvdalen, samt att 
kommunstyrelsen framhåller att kommunen ser att en anläggning 
av Örndalens omfattning skulle en skapa betydlig mängd nya 
arbetstillfällen i kommunen, både under utbyggnadsfasen och 
senare under den löpande driften av anläggningen. Ett tillskott av 
arbetstillfällen inom turistbranschen kan dessutom antas skapa 
ytterligare arbetstillfällen inom andra angränsande branscher. 
Kommunens förväntan är att fler arbetstillfällen innebär fler 
bofasta kommunmedlemmar – något som naturligtvis är av 
yttersta vikt för att Härjedalens kommun ska nå sitt mål att vara 
11 000 invånare vid år 2030. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
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Ks § 245, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att, tillsammans med 

Länsstyrelsen, fortsätta dialogen med Örndalen Exploatering 
för att hitta framkomliga vägar för en framtida exploatering i 
Skorvdalen. 

 
- Kommunen ser att en anläggning av Örndalens omfattning 

skulle en skapa betydlig mängd nya arbetstillfällen i 
kommunen, både under utbyggnadsfasen och senare under 
den löpande driften av anläggningen. Ett tillskott av 
arbetstillfällen inom turistbranschen kan dessutom antas 
skapa ytterligare arbetstillfällen inom andra angränsande 
branscher. Kommunens förväntan är att fler arbetstillfällen 
innebär fler bofasta kommunmedlemmar – något som 
naturligtvis är av yttersta vikt för att Härjedalens kommun ska 
nå sitt mål att vara 11 000 invånare vid år 2030. 

 
_____ 
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