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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 

  
2 VA 2025 samt föreläggande om åtgärder vid reningsverk i Tänndalen/Funäsdalen, 

information 

3 Vemdalens kyrkby 29:28 med flera - Förlängning av interimistiskt förbud enligt 7 
kap. 24 § miljöbalken inom blivande vattenskyddsområde för Norr-Vemans 
vattentäkt 

4 Medborgarförslag om byte av armatur i Ytterhogdal 

5 Tomtpris, tomtområde för permanentboende i Bruksvallarna 

6 Redovisning av ej verkställda beslut, enligt SoL och LSS, kvartal 3 2018 

7 Val av ledamöter i kommunledningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

8 Val av ersättare i kommunledningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

9 Val av ordförande i kommunledningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

10 Val av vice ordförande i kommunledningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

11 Val av ledamöter i samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2019–2022 

12 Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2019–2022 

13 Val av ordförande i samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2019–2022 

14 Val av vice ordförande i samhällsbyggnadsutskott för mandatperioden 2019–2022 

15 Val av ledamöter i bildningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

16 Val av ersättare i bildningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

17 Val av ordförande i bildningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

18 Val av vice ordförande i bildningsutskott för mandatperioden 2019–2022 

19 Val av ledamöter i socialutskott för mandatperioden 2019–2022 

20 Val av ersättare i socialutskott för mandatperioden 2019–2022 

21 Val av ordförande i socialutskott för mandatperioden 2019–2022 

22 Val av vice ordförande i socialutskott för mandatperioden 2019–2022 

23 Meddelanden 

24 Delegationsbeslut 
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25 Övrig fråga, yttrande över länsstyrelsens förordnande som begravningsombud 

26 Övrig fråga, oppositionsråd 

 _____ 

  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2019-01-07 3 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg klockan 10.00–11.30 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Jenny Hansen (C) 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
 Olle Larsson (LPO) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Johan Fredholm (M) 
 Magnus Karlsson (S) 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Åke Remén (V) 
 Gunnar Hedin (C), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Bengt-Arne Persson (L), ej tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olof Mattsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
 Ismail Kizilkaya (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Ted Länsberg (SD), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Pär Olofsson, VD Vatten och Miljöresurs §§ 2–3 
 Lars Persson, VA-ingenjör §§ 2–3 
 Patrik Bergman, VA-ingenjör §§ 2–3 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 2–6  
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Margareta Mahmoud-Persson 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 2–26   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 2–26  
Justerare 

.....................................................  
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) §§ 2–26  
  

 
 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 § 2 
 
VA 2025 samt föreläggande om åtgärder vid reningsverk 
i Tänndalen/Funäsdalen, information 
 
ÄRENDE 
 
Vatten och Miljöresurs VD Pär Olofsson, tillsammans med VA-
ingenjörerna Patrik Bergman och Lars Persson informerar om 
det pågående arbetet i kommunens projekt VA 2025. 
 
För att kunna möta såväl exploateringstryck som myndighetskrav 
startades projektet VA 2025 år 2017 och berör områdena 
Funäsdalen, Vemdalen och Sveg. Under lång tid har en av de 
största utmaningarna för VA-verksamheten i Härjedalens 
kommun varit att kunna möta de krav på anläggningar och 
försörjningssystem som kommer av den betydande utvecklingen 
av fjällturismen. Den fortsatta utvecklingen, som beskrivs i 
kommunens översiktsplanarbete, förväntas öka trycket på de 
befintliga kommunala VA-försörjningsanläggningarna, där många 
redan nu inte längre har kapacitet att klara ytterligare belastning. 
Samtidigt har myndighetskraven vad gäller miljö- och 
hälsoskyddsaspekter, på framför allt 
avloppsreningsanläggningar, tydliggjorts.  
 
Informationen inkluderar också upplysningar om akuta behov av 
åtgärder vid vissa av kommunens reningsverk. Detta sedan det 
har förtydligats hur vissa EU-bestämmelser om avloppsrening 
ska tolkas. 
 
_____
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Ks § 3 
 
Vemdalens kyrkby 29:28 med flera - Förlängning av 
interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom 
blivande vattenskyddsområde för Norr-Vemans vattentäkt 
Dnr Ks 2018/646 
 
ÄRENDE 
 
För att säkerställa vattenkvalitén i flera områden inom 
kommunen, däribland det rubricerade, upprättas 
vattenskyddsområden. 
 
Grundvattenundersökningar har sedan 2012 pågått längs Norr-
Vemans dalgång. De preliminära resultaten indikerar att den 
framtida vattenförsörjningen för Vemdalsskalet med 
angränsande områden skulle kunna baseras på grundvattenuttag 
längs Norr-Veman. 
 
Härjedalens kommun har för avsikt att ansöka om att fastställa 
vattenskyddsområde, enligt 7 kap. 21 § miljöbalken, för Norr-
Veman vilket dock är en tidskrävande process som dessutom 
kräver att pågående utredningar slutförs. För att området ska 
erhålla ett visst skydd fram till dess att ett vattenskyddsområde är 
fastställt beslutade kommunstyrelsen 14 januari 2015 att 
fastställa ett interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken. 
Beslutet förlängdes den 24 januari 2018 ett år, då särskilda skäl 
bedömdes finnas, se Ks § 9/2018. Av 7 kap. 24 § miljöbalken 
framgår att om det finns synnerliga skäl, får förbuden förlängas 
att gälla i ytterligare högst ett år.  
 
Skyddsläget i Norr-Vemans dalgång är förhållandevis bra tack 
vare att antalet föroreningskällor är få. Detta kan dock ändras om 
markanvändningen förändras. Översyn av vattenförsörjning i 
Vemdalsområdet har påbörjats, men för att säkerställa 
dricksvattenkvalitén tills utredningen är klar behöver det 
interimistiska beslutet förlängas. Samma avgränsning av det 
interimistiska förbudet gäller för det här beslutet som för beslutet 
som togs den 24 januari 2018, Ks § 9. För avgränsningen se 
kartbilaga. 
 
Skälen för en tidsmässig förlängning bedöms vara synnerliga och 
därmed godtagbara. 
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Ks § 3, fortsättning 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att för-
länga sitt beslut från den 14 januari 2015, Ks § 9, till dess att 
skyddsföreskrifter för den nya vattentäkten fastställts, dock längst 
till och med den 7 januari 2020 med avgränsningar enligt 
kartbilaga.  

Beslutet gäller, i enlighet med vad som framgår av 7 kap. 24 § 2 
st miljöbalken om interimistiskt förbud, omedelbart även om det 
överklagas. 

Eftersom delgivning ska ske med ett stort antal personer anser 
miljö- och byggnämnden att beslutet ska delges genom 
kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen. Kungörelsen ska 
inom tio dagar från dagen för detta beslut införas i tidningarna 
Nya Länstidningen i Östersund, Tidningen Härjedalen och 
Östersundsposten. Beslutet hålls tillgängligt på Medborgarhuset, 
Härjedalens kommun och på kommunens hemsida. Delgivning 
anses ha skett två veckor efter detta beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens beslut från den 14 januari 2015, Ks § 9, 

förlängs till dess att skyddsföreskrifter för den nya vattentäkten 
fastställts, dock längst till och med den 7 januari 2020 med 
avgränsningar enligt kartbilaga.  

- Beslutet gäller, i enlighet med vad som framgår av 7 kap. 24 § 
2 st miljöbalken om interimistiskt förbud, omedelbart även om 
det överklagas. 

- Eftersom delgivning ska ske med ett stort antal personer ska 
beslutet delges genom kungörelsedelgivning enligt 
delgivningslagen. Kungörelsen ska inom tio dagar från dagen 
för detta beslut införas i tidningarna Nya Länstidningen i 
Östersund, Tidningen Härjedalen och Östersunds-Posten. 
Beslutet hålls tillgängligt på Medborgarhuset, Härjedalens 
kommun och på kommunens hemsida. Delgivning anses ha 
skett två veckor efter detta beslut. 

 
_____  
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Ks § 4 
 
Medborgarförslag om byte av armatur i Ytterhogdal 
Dnr Ks 2017/543 
 
ÄRENDE 
 
Mona-Lisa Nilsson, Ytterhogdal, föreslår att trivselbelysningen i 
Ytterhogdalsområdet renoveras. 
 
Trivselbelysning är belysning till vilken kommunen bekostat 
material, men där belysningen är kopplad till en enskild fastighets 
el. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2018 (Ks § 76/2018) 
att alla trivselbelysningsarmaturer i hela kommunen ska 
anpassas så att en LED lampa kan skruvas i befintlig sockel. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
bifalls med hänvisning till kommunstyrelsens tidigare beslut 
§ 76/2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till 

kommunstyrelsens tidigare beslut § 76/2018. 
 
_____ 
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Ks § 5 
 
Tomtpris, tomtområde för permanentboende i Bruksvallarna 
Dnr Ks 2018/650 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016, Kf § 132/2016, 
att delegera till kommunstyrelsen att när kostnaderna är kända 
besluta om tomtpris i det specifika området om 15 tomter längs 
Gamla Wallesvägen i Bruksvallarna. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tomtpriset bestäms 
till 200 kronor/m² i exploateringsområdet om 15 tomter längs 
Gamla Wallesvägen i Bruksvallarna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Tomtpriset bestäms till 200 kronor/m² i exploateringsområdet 

om 15 tomter längs Gamla Wallesvägen i Bruksvallarna. 
 
_____  
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Ks § 6 
 
Redovisning av ej verkställda beslut, enligt SoL och LSS, 
kvartal 3 2018 
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 tre 2018. 
 
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 över ej verkställda beslut överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Ks § 7 
 
Val av ledamöter i kommunledningsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/665 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett kommunledningsutskott. Ett 
utskott ska väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja fem 
ledamöter till kommunledningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Johan Fredholm (M) yrkar att följande personer väljs till 
ledamöter i kommunledningsutskottet 2019–2022: 
Anders Häggkvist (C) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Olle Larsson (LPO) 
Magnus Karlsson (S) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i 

kommunledningsutskottet 2019–2022: 
Anders Häggkvist (C) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Olle Larsson (LPO) 
Magnus Karlsson (S) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 

 
_____  
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Ks § 8 
 
Val av ersättare i kommunledningsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/665 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett kommunledningsutskott. Ett 
utskott ska väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja ersättare 
för ledamöterna i kommunledningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer 
väljs till ersättare i kommunledningsutskottet 2019–2022: 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Billy Anklew (LPO) 
Johan Fredholm (M) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i 

kommunledningsutskottet 2019–2022: 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Billy Anklew (LPO) 
Johan Fredholm (M) 

 
_____  
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Ks § 9 
 
Val av ordförande i kommunledningsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/665 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en 
ordförande i kommunledningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Johan Fredholm (M) yrkar att Anders Häggkvist (C) väljs till 
ordförande i kommunledningsutskottet 2019–2020 och att 
Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ordförande 2021–2022.  
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ordförande i 

kommunledningsutskottet 2019–2020. 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ordförande i 

kommunledningsutskottet 2021–2022. 
 
_____  
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Ks § 10 
 
Val av vice ordförande i kommunledningsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/665 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en vice 
ordförande i kommunledningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Johan Fredholm (M) yrkar att Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs 
till vice ordförande i kommunledningsutskottet 2019–2020 och att 
Anders Häggkvist (C) väljs till vice ordförande 2021–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till vice ordförande i 

kommunledningsutskottet 2019–2020. 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till vice ordförande i 

kommunledningsutskottet 2021–2022. 
 
_____  
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Ks § 11 
 
Val av ledamöter i samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/666 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett samhällsbyggnadsutskott. 
Ett utskott ska väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja tre 
ledamöter till samhällsbyggnadsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer 
väljs till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022: 
Mats Ericsson (C) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Pelle Johansson (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i 

samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022: 
Mats Ericsson (C) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Pelle Johansson (S) 

 
_____  
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Ks § 12 
 
Val av ersättare i samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/666 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett samhällsbyggnadsutskott. 
Ett utskott ska väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland 
nämndens ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja ersättare 
för ledamöterna i samhällsbyggnadsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer 
väljs till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022: 
Elina Grubb (C) 
Johan Fredholm (M) 
Torbjörn Bergman (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i 

samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022: 
Elina Grubb (C) 
Johan Fredholm (M) 
Torbjörn Bergman (S) 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2019-01-07 16 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 13 
 
Val av ordförande i samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/666 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en 
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Lars-Olof Mattsson 
(M) väljs till ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Olof Mattsson (M) väljs till ordförande i 

samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022. 
 
_____  
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Ks § 14 
 
Val av vice ordförande i samhällsbyggnadsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/666 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en vice 
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Mats Ericsson (C) 
väljs till vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Mats Ericsson (C) väljs till vice ordförande i 

samhällsbyggnadsutskottet 2019–2022. 
 
_____  
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Ks § 15 
 
Val av ledamöter i bildningsutskott 
för mandatperioden 2019–2022   
Dnr Ks 2018/667 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett bildningsutskott. Ett utskott 
ska väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland nämndens 
ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja fem 
ledamöter till bildningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer 
väljs till ledamöter i bildningsutskottet 2019–2022: 
Gunnar Hedin (C) 
Per-Anders Tapper (LPO) 
Johan Fredholm (M) 
Helen Westfält (S) 
Karin Holmin (VH) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i bildningsutskottet 

2019–2022: 
Gunnar Hedin (C) 
Per-Anders Tapper (LPO) 
Johan Fredholm (M) 
Helen Westfält (S) 
Karin Holmin (VH) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 16 
 
Val av ersättare i bildningsutskott för 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/667 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett bildningsutskott. Ett utskott 
ska väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland nämndens 
ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja ersättare 
för ledamöterna i bildningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer 
väljs till ersättare i bildningsutskottet 2019–2022: 
Maj-Britt Halvarsson (C) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Lydia Bygdén (M)  
Johanna Grip (S) 
Ted Länsberg (SD) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i bildningsutskottet 2019–

2022: 
Maj-Britt Halvarsson (C) 
Bengt-Arne Persson (L) 
Lydia Bygdén (M)  
Johanna Grip (S) 
Ted Länsberg (SD) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 17 
 
Val av ordförande i bildningsutskott för 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/667 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en 
ordförande i bildningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Johan Fredholm (M) 
väljs till ordförande i bildningsutskottet 2019–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Johan Fredholm väljs till ordförande i bildningsutskottet 

2019--2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 18 
 
Val av vice ordförande i bildningsutskott 
för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/667 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en vice 
ordförande i bildningsutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Helén Westfält (S) 
väljs till vice ordförande i bildningsutskottet 2019–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Helén Westfält (S) väljs till vice ordförande i bildningsutskottet 

2019–2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 19 
 
Val av ledamöter i socialutskott för 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/668 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett socialutskott. Ett utskott ska 
väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland nämndens 
ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja fem 
ledamöter till socialutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer 
väljs till ledamöter i socialutskottet 2019–2022: 
Torbjörn Andersson (C) 
Maria Nordkvist (L) 
Billy Anklew (LPO) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Christer Nordqvist (S) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ledamöter i socialutskottet 

2019--2022: 
Torbjörn Andersson (C) 
Maria Nordkvist (L) 
Billy Anklew (LPO) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Christer Nordqvist (S) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 20 
 
Val av ersättare i socialutskott för 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/668 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen 
finnas fyra stycken utskott, varav ett socialutskott. Ett utskott ska 
väljas av den nämnd som utskottet tillhör, bland nämndens 
ledamöter och ersättare. 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja ersättare 
för ledamöterna i socialutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander yrkar att följande personer väljs till 
ersättare i socialutskottet 2019–2022: 
Anders Häggkvist (C) 
Lisa Sjelin (C) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Pär-Åke Eriksson (LPO) 
Lydia Bygdén (M) 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Följande personer väljs till ersättare i socialutskottet 

2019--2022: 
Anders Häggkvist (C) 
Lisa Sjelin (C) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Pär-Åke Eriksson (LPO) 
Lydia Bygdén (M) 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 21 
 
Val av ordförande i socialutskott för mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/668 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en 
ordförande i socialutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Johan Fredholm (M) yrkar att Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs 
till ordförande i socialutskottet för perioden 2019–2020. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ordförande i 

socialutskottet för perioden 2019–2020. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 22 
 
Val av vice ordförande i socialutskott för 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr Ks 2018/668 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde välja en vice 
ordförande i socialutskottet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Torbjörn Andersson 
(C) väljs till vice ordförande i socialutskottet 2019–2022. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Torbjörn Andersson (C) väljs till vice ordförande i 

socialutskottet 2019–2022. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 23 
 
Meddelanden 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 

1. Livsmedelskontroller på skolor: Södra skolan, 
Sonfjällsskolan 
Dnr Ks 2018/9 

2. Protokoll Härjedalens ungdomsråd 2018-10-02 

3. Protokoll primärkommunala samverkansrådet 2018-11-05 

4. Protokoll regionala utvecklingsnämnden 2018-11-13 § 179 

5. Protokoll gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 
2018-10-26 § 25 

6. Protokoll kommunstyrelsen Bergs kommun, 
2018-12-04 § 162 

7. Protokoll kommunfullmäktige Bergs kommun, 2018-12-13 
§ 202 

8. Protokoll Vajmaan Gïele 2018-12-05 

9. Minnesanteckningar, samråd regionala 
kollektivtrafikmyndigheten 2018-11-13 

10. Tillsynsrapporter, nedlagda deponier 
Dnr Ks 2018/554 

11. Beslut om riskklassningar av anläggningar och företag 
(livsmedelskontroll) 
Dnr Ks 2018/153 

12. Sveriges Kommuner och Landsting, Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Dnr Ks 2018/14 

_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 24 

Delegationsbeslut 
Dnr Ks 2018/51 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden  
 
Delegerad beslutsfattare  Beslut 
 
Patrick Andreasson  Personalärenden 
Kenneth Bergman  
Linda Bergström 
Anders Björk 
Fredrik Busk 
Klaus Dudenhöfer 
Eva Eriksson 
Ingela Jonsson 
Jonas Kojan 
Eva Larsson 
Lena Löfskog 
Ronny Sandnes-Fundin 
Eva Tollin 
 
_____  
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Ks § 25 

Övrig fråga, yttrande över länsstyrelsens 
förordnande av begravningsombud 
Dnr Ks 2019/23 

ÄRENDE 

Länsstyrelsen ansvarar för att utse kommunernas 
begravningsombud. Begravningsombudet ansvarar för att, då en 
församling i svenska kyrkan är huvudman för 
begravningsverksamheten, granska hur församlingen tar tillvara 
de personers intressen som inte är medlemmar i svenska kyrkan. 
Enligt begravningsförordningen ska länsstyrelsen ge kommunen 
tillfälle att lämna förslag på begravningsombud. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har meddelat att den har för 
avsikt att förordna Gunilla Hedin, Lillhärdal, som 
begravningsombud. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunen tillstyrker 
att Gunilla Hedin, Lillhärdal, förordnas som kommunens 
begravningsombud. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

BESLUT 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunen tillstyrker att Gunilla Hedin, Lillhärdal, förordnas 
som kommunens begravningsombud. 

_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 26 

Övrig fråga, oppositionsråd 

ÄRENDE 

Kommunens riktlinjer för parti- och oppositionsråd är idag 
utformade så att det parti, eller den samverkande grupp av 
partier, som bland oppositionen har det högsta antalet mandat i 
kommunstyrelsen har rätt att utse ett oppositionsråd. I dagsläget 
finns det två oppositionsgrupperingar som i kommunstyrelsen har 
samma antal mandat. Därmed går inte att entydigt bestämma hur 
ett oppositionsråd ska utses. 

Undersökningar om hur denna problematik skulle kunna lösas 
pågår för närvarande inom kommunkansliet. Frågan lyfts igen vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari. 

_____ 
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