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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 

  
27 Stiftelsen Södergrens donationsfond, årsredovisning 2018, information 

28 Stiftelsen Svegs sjukhus samfond, årsredovisning 2018, information 

29 Förvaltning av kommunens skog, information 

30 Medborgarförslag Hundrastgård i Lofsdalen 

31 Motion om alternativ leverantör av äldreomsorg 

32 Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

33 Bygdemedel 2019 

34 Medborgarförslag om att södra Härjedalen ska tillhöra Mora sjukhus 

35 Reglemente näringslivsråd 

36 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

37 Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

38 Avgift vid borgerlig vigsel utanför medborgarhuset, Sveg eller lokalkontoren 

39 Insynsplatser i samhällsbyggnadsutskottet 

40 Utvärdering av Härjedalens kommuns arbete i samband med skogsbränderna 
sommaren 2018 

41 Inlandsbanan som riksintresse 

42 Arbetsgruppen för kommunal väghållningsstrategi 

43 Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 

44 Ny webbplats 

45 Åtgärdsplan reningsverk Tänndalen/Funäsdalen 

46 Eventuellt köp Funäsdalen 72:8 

47 Val av styrgrupp för VA 2025 

48 Val av nya politiska representanter till nätverket Folkhälso Z 

49 Val av ombud till Kommuninvest Ekonomiska förening 2019 
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50 Val av kommunstyrelsens representanter till Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 

51 Val av ersättare för representanter till Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 

52 Val av ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 

53 Val av kommunstyrelsens representanter i Härjedalens ungdomsråd 

54 Val av ledamot med ersättare till Kultur Z 

55 Val av ombud med ersättare till Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund 

56 Val av ledamot med ersättare till primärkommunala samverkansrådet 

57 Val av ombud med ersättare till Svenskt Vatten 

58 Val av kommunstyrelsens representanter i Vajmaan Gïele 

59 Val av ersättare för representanter i Vajmaan Gïele 

60 Val av ordförande i Vajmaan Gïele 

61 Val av ombud till föreningen Sveriges vattenkraftkommuner 

62 Val av ersättare för ombud till föreningen Sveriges vattenkraftkommuner 

63 Val av representant till Partnerskap Fjällvägens rådslag 2019 

64 Meddelanden 

65 Delegationsbeslut 

66 Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros 

67 Avfallstaxa för Härjedalens kommun 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg klockan 10.00–11.30; 11.35–14.00; 14.15–
15.30 

  
Beslutande Anders Häggkvist (C) 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 Mats Ericsson (C) 
 Jenny Hansen (C) 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Magnus Karlsson (S) 
 Åke Remén (V) 
 Per-Anders Tapper (LPO), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Bengt-Arne Persson (L), ej tjänstgörande ersättare 
 Ismail Kizilkaya (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 27—36; 38—40 
 Christer Nordqvist (S), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef §§ 27—42 
 Anna Klockervold, Mellanskog § 29 
 Jan-Erik Svensson, Mellanskog § 29 
 Alva Backman, medborgarförslagsställare § 30 
 Linn Olofsson, medborgarförslagsställare § 30 
 Kicki Johansson, observatör § 30 
 Malin Fjellgren, handläggare § 33 
 Anna Elfqvist, kommunikatör §§ 43—44 
 Pär Olofsson, VD Vatten och miljöresurs § 46 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 27––36; 38–44; 46–67   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 27––36; 38–44; 46–67  
Justerare 

.....................................................  
 Billy Anklew (LPO) §§ 27––36; 38–44; 46–67  
  

 
 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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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg klockan 11.30–11.35; 14.00–14.15 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C) 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 Mats Ericsson (C) 
 Jenny Hansen (C) 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Johan Fredholm (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Magnus Karlsson (S) 
 Åke Remén (V) 
 Per-Anders Tapper (LPO), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Bengt-Arne Persson (L), ej tjänstgörande ersättare 
 Ismail Kizilkaya (S), ej tjänstgörande ersättare § 37 
 Christer Nordqvist (S), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Pär Olofsson, VD Vatten och miljöresurs AB § 45 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Billy Anklew (LPO) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 37, 45  
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 37, 45 
Justerare 

.....................................................  
 Billy Anklew (LPO) §§ 37, 45 
  

 
 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 § 27 
 
Stiftelsen Södergrens donationsfond, 
årsredovisning 2018, information 
Dnr Ks 2019/62 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om 
årsredovisningen gällande stiftelsen Södergrens donationsfond. 
Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.  
 
Årsredovisningen hålls tillgänglig i sammanträdeslokalen för 
undertecknande. 
 
_____  
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Ks § 28 
 
Stiftelsen Svegs sjukhus samfond, 
årsredovisning 2018, information 
Dnr Ks 2019/63 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om 
årsredovisningen gällande stiftelsen Svegs sjukhus samfond. 
Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.  
 
Årsredovisningen hålls tillgänglig i sammanträdeslokalen för 
undertecknande. 
 
_____  
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Ks § 29 
 
Förvaltning av kommunens skog, information 
 
ÄRENDE 
 
Jan-Erik Svensson och Anna Klockervold från Mellanskog 
informerar om Mellanskogs verksamhet och om hur kommunens 
skog förvaltas. 
 
Förvaltningen utgår från en skogsbruksplan som har tagits fram 
av Mellanskog. Planen har normalt sett en tidshorisont på tio år 
och i den gällande planen finns förslag på röjningar, gallringar 
och slutavverkningar. 
 
_____  
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Ks § 30 
 
Medborgarförslag Hundrastgård i Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/70 
 
ÄRENDE 
 
Linn Olofsson och Alva Backman, Lofsdalen, föreslår att 
kommunen bygger en hundrastgård i Lofsdalen. 
 
Kommunen äger ingen lämplig mark i Lofsdalen för ändamålet. 
De sökande är villiga att bygga rastgården själv om kommunen 
kan bistå med material. 
 
En hundrastgård kräver en bilparkering för de som passerar med 
fordon och vill släppa sin hund, det krävs skötsel, tömning av 
hundlatrin, samt underhåll av själva hundrastgården. 
 
Förslagsställarna närvarar och yttrar sig. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____
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Ks § 31 
 
Motion om alternativ leverantör av äldreomsorg 
Dnr Ks 2016/218 
 
ÄRENDE 
 
Karin Holmin (VH) föreslår att äldreboende och hemtjänst ska 
konkurrensutsättas, med start i Hede/Vemdalen. 
 
Kommunstyrelsen har som en del i arbetet att bereda motionen 
inhämtat den dåvarande socialnämndens synpunkter på 
motionen. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO), biträdd av Margareta Mahmoud-Persson 
(KD) yrkar att motionen bifalls. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att motionen avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Anklews yrkande mot Nordlanders och finner 
kommunstyrelsen beslutar enligt Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
RESERVATION 
 
Margareta Mahmoud Persson (KD), Billy Anklew (LPO) och 
Per-Anders Tapper (LPO) reserverar sig mot beslutet. 
 
_____
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Ks § 32 
 
Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Dnr 2019/97 
 
ÄRENDE 
 
Ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund ska antas av 
samtliga delägare. Räddningstjänstförbundet har skickat ett 
förslag till kommunen, vilket biläggs ärendet. 
 
Jämfört med föregående år minskar Härjedalens kommuns 
bidrag till förbundet med 594 000 kronor, enligt 
räddningstjänstförbundets förslag. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
antar förslaget till ägardirektiv 2019 för räddningstjänstförbundet i 
Jämtlands län. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till ägardirektiv 2019 för räddningstjänstförbundet i 

Jämtlands län antas. 
 
_____
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Ks § 33 
 
Bygdemedel 2019 
Dnr Ks 2018/515 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen har gett Härjedalens kommun i uppdrag att besluta 
om prioritering och yttrande över bygdemedelsansökningar i som 
inkommit i ansökningsomgång 2018-10-31. 
 
Gruppmöten mellan berörda sökande och politiker har skett i 
samtliga vattendragsgrupper. 
 
Sammanställning över tillgängliga medel, förteckning över 
inkomna ansökningar samt ett förslag till prioritering presenteras i 
bilaga. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
prioriterar bygdemedelsansökningarna enligt bilagt förslag. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att de 
6 600 kronor ur bygdemedlen från Orrmosjön som föreslås 
tilldelas kommunens ansökan om medel för ekologiska och 
biologiska åtgärder, istället ska tilldelas Lillhärdals folkets hus 
ekonomisk förening. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Bygdemedelsansökningarna prioriteras enligt bilagt förslag, 

med ändringen att de 6 600 kronor ur bygdemedlen från 
Orrmosjön som föreslås tilldelas kommunens ansökan om 
medel för ekologiska och biologiska åtgärder, istället ska 
tilldelas Lillhärdals folkets hus ekonomisk förening. 

 
_____  
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Ks § 34 
 
Medborgarförslag om att södra Härjedalen 
ska tillhöra Mora sjukhus 
Dnr Ks 2018/553 
 
ÄRENDE 
 
Siv Reffel, Lillhärdal, föreslår att södra Härjedalen ska tillhöra 
Mora sjukhus. 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det med några få undantag 
respektive landstings i Sverige ansvar att erbjuda hälso- och 
sjukvård till den som är folkbokförd inom landstinget. Förslaget 
får alltså förstås så att kommunen skulle vidta åtgärder för att 
ändra indelningen i landsting, så att de södra delarna av 
Härjedalen skulle komma att höra till Dalarnas landsting. 
 
Kommunen får inte själv ändra, eller ansöka om ändring av, 
Sveriges indelning i landsting. Beslutsrätten i frågan tillhör 
regeringen eller i vissa fall kammarkollegiet. En ansökan om 
ändring kan göras av något av de landsting som skulle beröras 
av ändringen, eller av medlem i något av de landsting som skulle 
beröras av ändringen. Kommunen kan således inte lagligen 
befatta sig med frågan i medborgarförslaget. Däremot har 
förslagsställaren själv möjlighet att hos kammarkollegiet ansöka 
om en ändring i landstingsindelningen, eller att lämna ett 
likalydande medborgarförslag till Region Jämtland/Härjedalen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Kommunen ställer sig positiv till att verka för utökat samarbete 

över gränser med andra sjukvårdsområden. 
 
YRKANDE 
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunledningsutskottets förslag. 
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Ks § 34, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Kommunen ställer sig positiv till att verka för utökat samarbete 

över gränser med andra sjukvårdsområden. 
 
_____  
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Ks § 35 
 
Reglemente näringslivsråd 
Dnr Ks 2019/56 
 
ÄRENDE 
 
En översyn pågår av reglementena för de ”råd” som finns i 
kommunen. Tidigare har reglementena för rådet för pensionärer 
och funktionsnedsatta och samiska rådet reviderats. 
Ungdomsrådets reglemente är på remiss. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reglemente för näringslivsrådet fastställs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglemente för näringslivsrådet fastställs. 
 
_____  
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Ks § 36 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dnr Ks 2018/669 
 
ÄRENDE 
 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktplikt ska 
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt 
aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna (Kommunallagen 6 kap. 9 §). 
 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders 
och gemensamma nämnders verksamhet (Kommunallagen 6 
kap. 1 §). 
 
För att fullgöra uppsiktsplanen och för att kunna bedöma om 
bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala 
ändamålet bör en rutin för rapporteringen fastställas. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Rutin för hantering av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

fastställs enligt förslag. 
 
- Hanteringen av uppsiktsplikten 2019 fastställs enligt 

tjänsteutlåtande daterat 2018-12-27. 
 
BESUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rutin för hantering av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

fastställs enligt förslag. 
 
- Hanteringen av uppsiktsplikten 2019 fastställs enligt 

tjänsteutlåtande daterat 2018-12-27. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2019-02-06 16 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 37 
 
Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr Ks 2019/109 
 
ÄRENDE 
 
Sedan kommunstyrelsens delegationsordning trädde i kraft den 1 
januari 2019 har några av kommunens förvaltningar påpekat en 
del oklarheter eller felaktigheter i delegationsordningen. Förslag 
på hur dessa skulle kunna rättas har sammanställts i ett förslag 
till ny delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ny 
delegationsordning för kommunstyrelsen antas. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att de 
båda delegationerna att besluta om stöd till evenemang och 
uppvaktningar upp till 10 000 kronor istället höjs till 20 000 
kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till ny delegationsordning för kommunstyrelsen antas 

med ändringen att de båda delegationerna att besluta om stöd 
till evenemang och uppvaktningar upp till 10 000 kronor istället 
höjs till 20 000 kronor. 

 
_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____  
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Ks § 38 
 
Avgift vid borgerlig vigsel utanför medborgarhuset, 
Sveg eller lokalkontoren 
Dnr Ks 2019/99 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen tog 2014 beslut (§ 24/2014) om att vigsel 
utanför medborgarhuset, Sveg eller något av lokalkontoren 
medför en avgift på 500 kronor. Sedan dess har kommunens 
kostnader i samband med borgerliga vigslar stigit. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar höja avgiften vid borgerlig vigsel som sker utanför 
medborgarhuset och lokalkontoren till 600 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunen tar en avgift vid 
samtliga borgerliga vigslar och att avgiften bestäms till 600 
kronor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen tar en avgift vid samtliga borgerliga vigslar. 
 
- Avgiften för borgerlig vigsel bestäms till 600 kronor. 
 
_____  
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Ks § 39 
 
Insynsplatser i samhällsbyggnadsutskottet 
Dnr Ks 2019/24 
 
ÄRENDE 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 januari 2019 valdes 
bland andra ett samhällsbyggnadsutskott. Utskottet kom att 
bestå av tre ledamöter från den samverkande grupp av partier 
som har majoritet i kommunstyrelsen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en insynsplats vardera 
till de två oppositionsgrupperingar som finns i kommunen inrättas 
i samhällsbyggnadsutskottet. Insynsplatserna ska finnas under 
mandatperioden 2019–2022. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att ingen 
ersättning ska betalas för insynsplatserna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- En insynsplats vardera till de två oppositionsgrupperingar som 

finns i kommunen inrättas i samhällsbyggnadsutskottet. 
 
- Insynsplatserna ska finnas under mandatperioden 2019–2022. 
 
- Ingen ersättning betalas för insynsplatserna. 
 
_____  
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Ks § 40 
 
Utvärdering av Härjedalens kommuns arbete i samband 
med skogsbränderna sommaren 2018 
Dnr Ks 2019/57 
 
ÄRENDE 
 
Sommaren 2018 drabbades Härjedalen av ett antal 
skogsbränder. Detta ledde till en omfattande insats från flera 
olika aktörer i samhället varav Härjedalens kommun var en. 
 
Enligt Plan för extraordinära händelser i Härjedalens kommun 
2015–2018 (Dnr Ks 2015/248) ska en utvärdering ske efter det 
att Härjedalens kommuns krisledningsorganisation varit verksam 
i någon form. 
 
När bränderna var under kontroll och efterarbetet påbörjats 
ordnade Härjedalens kommun en dag för utvärdering. Det som 
framkom under denna dag ligger till grund för 
utvärderingsrapporten. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
- Rapporten antas som Härjedalens kommuns utvärdering av 

sitt arbete i samband med skogsbränderna sommaren 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
- Rapporten antas som Härjedalens kommuns utvärdering av 

sitt arbete i samband med skogsbränderna sommaren 2018. 
 
_____



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 41 
 
Inlandsbanan som riksintresse 
Dnr Ks 2019/135 
 
ÄRENDE 
 
Inlandsbanan AB (IBAB) har meddelat kommunerna längs banan 
att bolaget gärna skulle se att kommunerna gemensamt försöker 
få inlandsbanan utpekad som ett riksintresse. IBAB:s förväntan 
är att om inlandsbanan blir utpekad som ett riksintresse skulle 
det vara en viktig värdemarkering, samt stärka skyddet för banan 
och stärka inlandsbanans förutsättningar vid prövningar. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunen ställer sig 
bakom ambitionen att göra Inlandsbanan till ett riksintresse, samt 
att kommunledningsutskottet får uppdraget att utarbeta en 
skrivelse till trafikverket med mer exakta formuleringar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen ställer sig bakom ambitionen att göra 

Inlandsbanan till ett riksintresse. 
 
- Kommunledningsutskottet får uppdraget att utarbeta en 

skrivelse till trafikverket med mer exakta formuleringar. 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 42 
 
Arbetsgruppen för kommunal väghållningsstrategi 
Dnr Ks 2019/38 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2017, Ks § 275, 
att bilda en arbetsgrupp för framtagande av en kommunal 
väghållningsstrategi. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att arbetsgruppen 
avvecklas och att ansvaret för att ta fram en kommunal 
väghållningsstrategi överförs till samhällsbyggnadsutskottet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Arbetsgruppen för kommunal väghållningsstrategi avvecklas. 
 
- Ansvaret för att ta fram en kommunal väghållningsstrategi 

överförs till samhällsbyggnadsutskottet. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 43 
 
Förordnande av verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska insats 
Dnr Ks 2019/158 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen är bland annat för elevhälsan ansvarig vårdgivare 
enligt hälso- och sjukvårdslagen och ska enligt 4 kap. 2 § samma 
lag utse någon som svarar för den verksamhet som bedrivs 
enligt denna lagstiftning.  
 
Verksamhetschefen ska ha det samlade ledningsansvaret för 
den medicinska delen av elevhälsans verksamhet. 
Verksamhetschefen behöver enligt hälso-och 
sjukvårdsförordningen inte tillhöra den medicinska professionen. 
 
Anmälan av verksamhetschef ska ske till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) enligt 2 kap. 1 § patentsäkerhetslagen. 
Inspektionen för vård och omsorg framhåller dels vikten av att 
tillse att förordnande av verksamhetschef sker, dels att 
uppdraget som verksamhetschef är personligt. 
Verksamhetschefens ansvar ska dokumenteras i det beslut där 
kommunstyrelsen utser verksamhetschefen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Bildningsförvaltningen föreslår att Kicki Hallgren utses till 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats; 
att förordnandet gäller från och med första februari 2019 tills 
vidare; 
att verksamhetschefens ansvar fastställs enligt bilaga; 
att beslutet om verksamhetschef anmäls till Inspektionen för vård 
och omsorg enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 
1 § Patientsäkerhetsförordningen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar bildningsförvaltningens förslag och finner att 
det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 43, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kicki Hallgren utses till verksamhetschef för elevhälsans 

medicinska insats. 
 
- Förordnandet gäller från och med första februari 2019 och tills 

vidare. 
 
- Verksamhetschefens ansvar fastställs enligt bilaga. 
 
- Beslutet om verksamhetschef anmäls till Inspektionen för vård 

och omsorg enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 
1 § Patientsäkerhetsförordningen. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 44 
 
Ny webbplats 
Dnr Ks 2019/42 
 
ÄRENDE 
 
Webbplatsen är kommunens huvudkanal för extern 
kommunikation. Herjedalen.se byggdes 2008 och har vid det här 
laget brister som till stor del förklaras av sin ålder. Webbplatsen 
har nått vägs ände och går inte att utveckla mer; mallarna och 
webbdesignen är för gammal. 
 
Kommunen behöver en modern, ändamålsenlig och 
användarstyrd webbplats för en effektiv kommunikation på 
användarnas villkor och som uppfyller tillgänglighetsdirektivet. 
 
Ett altenativ till att göra om herjedalen.se så att den blir 
användarvänlig och uppfyller tillgänglighetsdirektivet är att ta 
fram en ny webbplats. En ny webbplats förväntas på sikt vara 
avsevärt mer ekonomiskt och ge användarna och kommunen 
större vinster än att totalrenovera den befintliga till ungefär 
samma kostnad. 
 
Kommunens intranät uppfyller, liksom den externa webbplatsen, 
inte tillgänglighetsdirektivet och saknar användbara och 
efterfrågade funktioner. På sikt behöver intranätet uppdateras 
eller ersättas med ett nytt. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
beviljar 800 000 kronor till att ta fram och bygga en ny extern 
webbplats samt utföra en förstudie inför kommunens framtida 
interna kommunikationskanal. Kostnaden föreslås tas som en 
investering. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C), biträdd av Billy Anklew (LPO) 
yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 44, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- 800 000 kronor beviljas för att ta fram och bygga en ny extern 

webbplats samt för att utföra en förstudie inför kommunens 
framtida interna kommunikationskanal. 

 
- Kostnaden tas som en investering. 
 
RESERVATION 
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) och Åke Remén (V) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 45 
 
Åtgärdsplan reningsverk Tänndalen/Funäsdalen 
Dnr Ks 2019/128 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har förelagt Härjedalens kommun 
om åtgärder gällande biologisk rening vid Funäsdalens och 
Tänndalens avloppsreningsverk.  

Bilagt till ärendet finns ett förslag på bemötande av 
Länsstyrelsens föreläggande. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att 
kommunen skickar in bilagt bemötande till Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
förslag och finner att det bifalls. 

BESLUT 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunen skickar in bilagt bemötande till Länsstyrelsen i 
Jämtlands län. 

_____ 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 46 

Eventuellt köp Funäsdalen 72:8 
Dnr Ks 2019/108 

Kommunledningsutskottet beslutade den 23 januari, 
Klu § 6/2019, att lämna ett anbud på fastigheten Härjedalen 
Funäsdalen 72:8. Kommunens anbud blev dock inte det 
vinnande. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att 
utreda möjligheter att förvärva mark för Va-anläggning på 
fastigheten Funäsdalen 72:8. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 

BESLUT 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunchefen får i uppdrag att utreda möjligheter att 
förvärva mark för Va-anläggning på fastigheten Funäsdalen 
72:8. 

 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 47 

Val av styrgrupp för VA 2025 
Dnr Ks 2018/663 
 
ÄRENDE 

Det har pågått en betydande utveckling av fjällturismen i 
Härjedalens kommun med en stor etablering av nya 
fritidshusområden och turistverksamheter. Detta har ökat trycket 
på de kommunala VA-försörjningsanläggningarna samtidigt som 
myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på 
framförallt avloppsanläggningarna har blivit hårdare. Kommunen 
har krav på sig från Länsstyrelsen att det år 2025 ska finnas 
avloppsanläggningar som klarar de myndighetskrav som finns 
gällande miljö och hälsa. Därför startades projektet VA 2025 som 
berör områdena Funäsdalen, Vemdalen och Sveg. 

Styrgruppen i VA 2025 består idag av fem personer, Gottfrid 
Jonsson (S), Thomas Wiklund (M), samhällsbyggnadschef 
Panos Alepliotis, ekonomichef Ola Regnander och VD för Vatten 
och miljöresurs i Berg Härjedalen AB Pär Olofsson. 

VA 2025 är ett av de största infrastrukturprojekten någonsin i 
Härjedalens kommun, med en grovt beräknad budget på 400 
miljoner kronor. Detta kommer bland annat att påverka 
kommunens VA-verksamhet och Va-taxa. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att de ledamöter i styrelsen för 
Vatten och miljöresurs AB vilka har valts av Härjedalens 
kommunfullmäktige fortdättningsvis ska utgöra de politiska 
representanterna i styrgruppen för VA 2025. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 

BESLUT 

Kommunstyrelsens beslut 

- De ledamöter i styrelsen för Vatten och miljöresurs AB vilka 
har valts av Härjedalens kommunfullmäktige fortdättningsvis 
ska utgöra de politiska representanterna i styrgruppen för VA 
2025. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 48 

Val av nya politiska representanter till nätverket Folkhälso Z 
Dnr Ks 2018/611 
 
ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska utse en representant med ersättare till 
nätverket Folkhälso Z. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att han själv väljs till 
representant och att Torbjörn Andersson väljs till ersättare i 
nätverket Folkhälso Z. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 

BESLUT 

Kommunstyrelsens beslut 

- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till kommunens representant 
i nätverket Folkhälso Z. 

 
- Torbjörn Andersson (C) väljs till ersättare i nätverket 

Folkhälso Z 

_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 49 

Val av ombud till Kommuninvest Ekonomiska förening 2019 
Dnr Ks 2018/652 
 
ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska utse en representant med ersättare till 
ekonomiska föreningens Kommuninvest föreningsstämma. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att ekonomichef Ola 
Regnander väljs till ombud till ekonomiska föreningens 
Kommuninvest föreningsstämma och att kommunchef Gunnel 
Gyllander väljs till ombudets ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 

BESLUT 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ola Regnander väljs till ombud till ekonomiska föreningens 
Kommuninvest föreningsstämma. 

- Kommunchef Gunnel Gyllander väljs till ombudets ersättare. 

_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 50 

Val av kommunstyrelsens representanter till Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta 
Dnr Ks 2019/31 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter till Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att han själv tillsammans med 
Torbjörn Anderson (C) väljs till kommunens representanter i 
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Olle Larsson (LPO) väljs istället för 
Andersson. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen väljer Nordlander 
till representant i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta och finner att kommunstyrelsen väljer 
Nordlander. 
 
Ordförande ställer därefter Nordlanders yrkande, till den del det 
avser att välja Andersson, mot Anklews yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) och Torbjörn Andersson (C) väljs 

till kommunens representanter i Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta. 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 51 

Val av ersättare för representanter till Härjedalens 
råd för pensionärer och funktionsnedsatta 
Dnr Ks 2019/31 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse två ersättare för representanterna till 
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Olle Larsson (LPO) utses till 
ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta. 
 
Åke Remén yrkar att Margareta Mahmoud Persson (KD) utses till 
ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Anklews yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Reméns yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Olle Larsson (LPO) och Margareta Mahmoud-Persson (KD) 

väljs till ersättare för representanterna i Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

 
Ks § 52 
 
Val av ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 
Dnr Ks 2019/31 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja ordförande i Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs 
till ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ordförande i Härjedalens 

råd för pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 53 
 
Val av kommunstyrelsens representanter i 
Härjedalens ungdomsråd 
Dnr Ks 2019/32 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter till Härjedalens 
ungdomsråd 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Johan Fredholm (M) och 
Helen Westfält (S) väljs till representanter i Härjedalens 
ungdomsråd. 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Per-Anders Tapper (LPO) väljs till 
representant istället för Helen Westfält. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen väljer Fredholm till 
representant i Härjedalens ungdomsråd och finner att 
kommunstyrelsen väljer Fredholm. 
 
Ordförande ställer därefter Nordlanders yrkande, till den del det 
avser att välja Westfält, mot Anklews yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Johan Fredholm (M) och Helen Westfält (S) väljs till 

representanter i Härjedalens ungdomsråd. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 54 
 
Val av ledamot med ersättare till Kultur Z 
Dnr Ks 2019/3 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse en representant samt ersättare till det 
kulturpolitiska samverkansorganet Kultur Z. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Jenny Hansen (C) väljs 
som ledamot till Kultur Z och att han själv väljs som ersättare. 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Olle Larsson väljs som ledamot till 
Kultur Z. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer först Nordlanders yrkande, till den del det 
avser att välja Jenny Hansen, mot Anklews yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande.  
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen väljer 
Nordlander till ersättare till Kultur Z och finner att 
kommunstyrelsen väljer Nordlander. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Jenny Hansen (C) väljs till ledamot i Kultur Z. 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare i Kultur Z. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 55 
 
Val av ombud med ersättare till Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund 
Dnr Ks 2019/34 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud samt ersättare till Ljusnan-
Voxnans vattenvårdsförbund. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att han själv väljs till ombud i 
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund och att Magnus Karlsson 
(S) väljs till ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ombud i Ljusnan-

Voxnans vattenvårdsförbund. 
 
- Magnus Karlsson (S) väljs till ersättare i Ljusnan-Voxnans 

vattenvårdsförbund. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 56 
 
Val av ledamot med ersättare till primärkommunala 
samverkansrådet 
Dnr Ks 2019/35 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse en ledamot samt ersättare till 
primärkommunala samverkansrådet. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Anders Häggkvist (C) väljs 
till ledamot i primärkommunala samverkansrådet och att han 
själv väljs till ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Landers Häggkvist (C) väljs till ledamot i primärkommunala 

samverkansrådet. 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare i 

primärkommunala samverkansrådet. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 57 
 
Val av ombud med ersättare till Svenskt Vatten 
Dnr Ks 2019/36 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud samt ersättare till 
föreningens Svenskt vatten föreningsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Vatten och miljöresurs AB:s 
VD Pär Olofsson väljs till ombud till föreningens Svenskt vatten 
föreningsstämma och att Magnus Karlsson (S) väljs till ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Vatten och miljöresurs AB:s VD Pär Olofsson väljs till ombud 

till föreningens Svenskt vatten föreningsstämma. 
 
- Magnus Karlsson (S) väljs till ersättare för ombudet till 

föreningens Svenskt vatten föreningsstämma. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 58 
 
Val av kommunstyrelsens representanter i Vajmaan Gïele 
Dnr Ks 2019/37 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse två representanter till Vajmaan Gïele, 
samiska rådet. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Anders Häggkvist (S) och 
Johan Fredholm (M) väljs till representanter i Vajmaan Gïele. 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Per-Anders Tapper (LPO) väljs till 
representant istället för Häggkvist. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen väljer Fredholm till 
representant i Vajmaan Gïele och finner att kommunstyrelsen 
väljer Fredholm. 
 
Ordförande ställer därefter Nordlanders yrkande, till den del det 
avser att välja Häggkvist, mot Anklews yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Johan Fredholm (M) och Anders Häggkvist (C) väljs till 

representanter i Vajmaan Gïele. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 59 
 
Val av ersättare för representanter i Vajmaan Gïele 
Dnr Ks 2019/37 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse två ersättare för representanterna i 
Vajmaan Gïele, samiska rådet. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att Per-Anders Tapper (LPO) väljs till 
ersättare i Vajmaan gïele. 
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar att Åke Remén väljs till 
ersättare i Vajmaan gïele. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Anklews yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Mahmoud-Perssons yrkande och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Per Anders Tapper (LPO) och Margareta Mahmoud-Persson 

(KD) väljs till ersättare i Vajmaan gïele. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 60 
 
Val av ordförande i Vajmaan Gïele, samiska rådet 
Dnr Ks 2019/37 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska välja ordförande i Vajmaan gïele, samiska 
rådet. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Anders Häggkvist (C) väljs 
till ordförande i Vajmaan gïele. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ordförande i Vajmaan gïele 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 61 
 
Val av ombud till föreningen Sveriges vattenkraftkommuner 
Dnr Ks 2019/59 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud till föreningens Sveriges 
vattenkraftkommuner föreningsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Billy Anklew (LPO) yrkar att han själv väljs som ombud till 
föreningens Sveriges vattenkraftkommuner föreningsstämma. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Anders Häggkvist (C) väljs 
till ombud till föreningens Sveriges vattenkraftkommuner 
föreningsstämma. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Anklews yrkande mot Nordlanders och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Nordlanders yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Anders Häggkvist (C) väljs till ombud till föreningen Sveriges 

vattenkraftkommuner. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 62 
 
Val av ersättare för ombud till föreningen 
Sveriges vattenkraftkommuner 
Dnr Ks 2019/59 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska utse en ersättare för ombudet till 
föreningens Sveriges vattenkraftkommuner föreningsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att han själv väljs till ersättare 
för ombudet till föreningens Sveriges vattenkraftkommuner 
föreningsstämma. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Norlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ersättare för ombudet till 

föreningens Sveriges vattenkraftkommuner föreningsstämma. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 63 
 
Val av representant till Partnerskap Fjällvägens rådslag 2019 
Dnr Ks 2019/171 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har bjudits in till Partnerskap Fjällvägens rådslag den 
7 maj 2019 och behöver därför utse en representant som kan 
företräda kommunen. 
 
YRKANDE 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Lars-Olof Mattsson (M) 
väljs som kommunens representant till Partnerskap Fjällvägens 
rådslag 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Lars-Olof Mattsson (M) väljs som kommunens representant till 

Partnerskap Fjällvägens rådslag 2019. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 64 
 
Meddelanden 
Dnr Ks 2019/53 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden 
 

- Nominering till styrelsen, Hela Sverige ska leva. 
 

- Kammarrättens avgörande, överklagat beslut om 
bostadsanpassningsbidrag 
Dnr Ks 2017/542 
 

- Program för arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 
2019, Sveriges Kommuner och Landsting 
 

- Protokoll Primärkommunala samverkansrådet 2019-01-14 
 

- Protokoll Regionala samverkansrådet 2019-01-14 
 

- Revisionsrapport Granskning av organisation och rutiner 
för kompetensförsörjning 
Dnr Ks 2019/149 
 

- Skrivelse till Länsstyrelsen, markbehov för ny 
avloppsanläggning i Funäsdalen 
Dnr Ks 2019/108 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 65 
 
Delegationsbeslut 
Dnr Ks 2019/83 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under tiden 
2018-11-19–2019-01-29 
 
Ärende Beslutsfattare 
Leveransgodkännande HR-chef Britt Paju 
Konsultstöd VISMA HR-chef Britt Paju 
Kursbidrag  Fritidschef Linda Bergström 
Bostadsanpassningsbidrag Fastighetssamordnare Ann-

Kristin Olofsson 
Samhällsbyggnadschef Panos 
Alepliotis 

Driftbidrag samlingslokal Fritidschef Linda Bergström 
Anställningar Enhetschef Annica Korsby 

Enhetschef Åsa Remén 
Enhetschef Ann-Chatrine 
Ramstedt 
Enhetschef Ann-Christine 
Råstock 
Enhetschef Arne Duberg 
Enhetschef Anna Quarnå 
Enhetschef Ann Kellgren 
Enhetschef Mikael Berglin 
Enhetschef Monica Strand 
Enhetschef Niklas Quarnå 
Enhetschef Urban Svensson 
Områdeschef Jim Vejby 
Kökschef Eva Tollin 
Ekonomichef Ola Regnander 
Verksamhetskoordinator 
Kenneth Bergman 
Enhetschef Patrick Andreasson 
Avdelningschef Eva Larsson 
Rektor Ingela Wasser-Olsson 
Rektor Lena Jonsson 

 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 66 
 
Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros 
Dnr Ks 2017/135 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska avge ett yttrande över den planerade nya 
sträckningen av E45 Rengsjön—Älvros. Förslag till yttrande 
presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist yrkar att förslaget till yttrande 
antas med ändringarna att stycket om Härjeåns energi stryks och 
skrivfel rättas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Förslaget till yttrande antas med ändringarna att stycket om 

Härjeåns energi stryks och skrivfel rättas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 67 
 
Avfallstaxa för Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2019/170 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018, 
Kf § 26/2018, att C-områden ska tas bort från ”renhållnings-
kartan” 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 renhållningsavdelningen 
(verksamheten har sedan årsskiftet 2018/2019 överförts till 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB) tagit fram förslag till 
reviderad avfallstaxa. De ändringar som föreslås är i huvudsak 
borttagande av C-områden och därmed befrielse från grundavgift 
(fast avgift) för fastigheter belägna utanför A- och B-områden. 
 
Viss anpassning av taxan har även gjorts för bolagiseringen av 
renhållningsverksamheten. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att 
kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad renhållningstaxa 
med giltighet från 2019-04-01. Förslaget ersätter då avfallstaxan 
från 2017-01-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Vatten och miljöresurs förslag och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Förslaget till reviderad renhållningstaxa antas 
 
- Den nya taxan gäller från och med från 2019-04-01. 
 
- Den nya taxan ersätter avfallstaxan från 2017-01-01. 
 
_____ 
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