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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 

  
68 Härjeåns kraft AB:s verksamhet 2018 

69 Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 2018 

70 VA 2025, information 

71 Utvärdering av kostenheten, information 

72 Redovisning intäkter och utgifter i samband med skogsbränderna 2018 

73 Medborgarförslag om inköp av gåva (halsbandshänge av barfreros) till borgerliga 
vigslar 

74 Medborgarförslag Övergångsställe vid sagospåret i Lofsdalen 

75 Medborgarförslag om hundrastgård i Lillhärdal 

76 Medborgarförslag, Gör badhuset i Hede handikappanpassat 

77 Revisionsrapport, Granskning av skogsförvaltningen 

78 Internkontrollplan 2019 

79 Reglemente krisledningsnämnd 

80 Medarbetarpolicy 

81 Kommunfullmäktiges beslut om medborgarförslag gällande medborgarcenter 

82 Dispens för skoterkörning inom detaljplanerat område, Vemdalen 

83 Översyn av lekparker i Härjedalen 

84 Taxa för framtagande av exploateringsavtal 

85 Omorganisation av förskole- och skolenheter 

86 Inköp av gräsklippare till Funäsdalens IP 

87 Riktlinjer för avgifter och regler inom förskola och fritidshem 

88 Reglemente för Demokratipriset 

89 Timplan grundskolan 

90 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet -Bildning 

91 Internkontrollplan 2019 Bildningsförvaltningen 
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92 Fastställande av fördelning av poster inom riksnorm 2019 

93 Ändrat heltidsmått för nattarbete 

94 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 

95 Förslag på kommunens representant i lokal aktionsgrupp (LAG), Leader sjö, skog 
och fjäll 

96 Förtydligande av beslut, Avgift vid borgerlig vigsel utanför medborgarhuset, Sveg 
eller lokalkontoren 

97 Rättelse av beslut, Val av kommunstyrelsens representanter i Vajmaan Gïele 

98 Direktiv för ombudet till Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen Ab 

99 Direktiv för ombudet till Härjedalens fjällmuseum AB 

100 Direktiv för ombudet till Härjeåns kraft AB 

101 Direktiv för ombudet till fastighetsaktiebolaget Norkom 

102 Nominering till styrelsen i Inlandskommunernas ekonomiska förening 

103 Meddelanden 

104 Delegationsbeslut 

105 Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige § 120, detaljplan för Messlingen 
3:134 

106 Allmän ekonomisk information 

 _____ 
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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), ordförande 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 Åke Remén (V) 
 Jenny Hansen (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
 Magnus Karlsson (S) 
 Mats Ericsson (C) 
 Billy Anklew (LPO) 
 Johan Fredholm (M) 
 Per-Anders Tapper (LPO), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Bengt-Arne Persson (L), ej tjänstgörande ersättare 
 Lars-Olof Mattsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Cecilia Norberg, koncernchef Härjeåns kraft AB § 68 
 Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB § 69 
 Barbro Långström, ekonom Härjegårdar fastighets AB § 69 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 69–71, 105–106 
 Patrik Bergman, VA ingenjör Vatten och miljöresurs § 70 
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef § 71 
 Klaus Dudenhöfer, kostchef § 71 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

..................................................... §§ 68–106   
 Johan Höglund 
Ordförande 

.....................................................  
 Anders Häggkvist (C) §§ 68–106  
Justerare 

.....................................................  
 Margareta Mahmoud-Persson §§ 68–106  
  

 
 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 § 68 
 
Härjeåns kraft AB:s verksamhet 2018 
Dnr Ks 2019/196 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om de kommunala 
aktiebolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder. 
 
Härjeåns kraft AB är ett delägt kommunalt aktiebolag och dess 
verksamhets förenlighet med de kommunala ändamålen ska 
således prövas. 
 
Härjeåns kraft AB:s koncernchef Cecilia Norberg informerar om 
bolagets verksamhet under 2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
anser att Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2018 har varit 
förenlig med det kommunala ändamålet, och utövats inom de 
kommunala befogenheterna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen anser att Härjeåns kraft AB:s verksamhet 

under 2018 har varit förenlig med det kommunala ändamålet, 
och utövats inom de kommunala befogenheterna. 

 
_____  
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Ks § 69 
 
Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 2018 
Dnr Ks 2019/197 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om de kommunala 
aktiebolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige 
om nödvändiga åtgärder. 
 
Härjegårdar fastighets AB är ett delägt kommunalt aktiebolag och 
dess verksamhets förenlighet med de kommunala ändamålen 
ska således prövas. 
 
Härjegårdar fastighets AB:s VD Hans Heuser tillsammans med 
ekonom Barbro Långström informerar om bolagets verksamhet 
under 2018. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
anser att Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 2018 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, och utövats inom 
de kommunala befogenheterna. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen anser att Härjegårdar fastighets AB:s 

verksamhet under 2018 har varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, och utövats inom de kommunala befogenheterna. 

 
_____  
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Ks § 70 
 
VA 2025, information 
 
ÄRENDE 
 
VA-ingenjör Patrik Bergman från det kommunala bolaget Vatten 
och miljöresurs i Berg Härjedalen AB informerar om det arbete 
som för närvarande pågår i projektet 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.  
 
_____  
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Ks § 71 
 
Utvärdering av kostenheten, information 
 
ÄRENDE 
 
Kostchef Klaus Dudenhöfer tillsammans med 
samhällsbyggnadschef Panos Alepliotis informerar om den 
uppföljning av kommunens kostenhet som har genomförts. 
Utvärderingen visar att en rad åtgärder som förvaltningen hade i 
uppdrag att vidta, faktiskt också har vidtagits. Vissa åtgärder 
kvarstår dock fortfarande att genomföra. 
 
_____  
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Ks § 72 
 
Redovisning intäkter och utgifter i samband 
med skogsbränderna 2018 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander och ekonomichef Ola Regnander 
informerar om hur de medel som samlades in i samband med 
sommarens skogsbränder har använts. En liten del av pengarna 
användes för inköp i direkt anslutning till bränderna. Resten av 
medlen användes för att anordna en tackfest senare under 
hösten. 
 
_____  
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Ks § 73 
 
Medborgarförslag om inköp av gåva (halsbandshänge 
av barfreros) till borgerliga vigslar 
Dnr Ks 2017/623 
 
ÄRENDE 
 
Barbro Nässelqvist, Hede, föreslår att par som gifter sig 
borgerligt i Härjedalens kommun skall få ett halsband i form av 
en ”barfreros” snidad i trä. En prototyp har tagits fram av Martin 
Åström i Hede och kostar 225 kr styck inklusive en läderrem. 
 
Ekonomi 
 
I kommunen genomförs under ett år cirka 30 borgerliga vigslar. 
Idag erhålls ingen gåva från kommunen i samband med vigseln. 
Om förslaget skulle genomföras innebär det en kostnadsökning 
för kommunen på cirka 13 500 kr årligen (60 * 225 kr). 
Kommunens nuvarande budget för borgerlig vigselförrättning är 
20 000 kr och kostnadsökningen ryms inte inom befintlig ram. 
 
Förslagsställaren har meddelat att förslaget ska förstås gälla ett 
halssmycke per par, vilket skulle innebär att kostnaden blir 6 750 
kronor. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag  
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 74 
 
Medborgarförslag Övergångsställe vid sagospåret i Lofsdalen 
Dnr Kommunstyrelsen 2018/72 
 
ÄRENDE 
 
Jåvva Rensberg och Signe Jonsson, Lofsdalen, föreslår att 
kommunen anlägger ett övergångsställe i anslutning till 
sagospårets i Lofsdalen startpunkt. 
 
Vägen där övergångsstället föreslås anläggas är en enskild väg 
och kommunen ansvarar inte för drift och underhåll. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att 
förslagsställarna skriver till den vägsamfällighet som sköter 
vägen vid sagospåret. 
 
FÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 75 
 
Medborgarförslag om hundrastgård i Lillhärdal 
Dnr Ks 2018/202 
 
ÄRENDE 
 
Lars-Arne Woxlin, Lillhärdal, föreslår att det byggs ett inhägnat 
område i Lillhärdal där hundägare fritt kan släppa sina hundar. 
 
Kommunens gatukontor tillsammans med mark- och 
exploateringsingenjören har letat efter, men inte kunnat hitta 
någon, för ändamålet lämplig mark i Lillhärdal. Utöver 
kostnaderna för att anlägga en hundrastgård tillkommer 
underhållskostnader. 
 
Ekonomi 
 
Anläggning hundrastgård 20*30 meter: cirka 100 000 kronor 
Belysning: cirka 50 000 kronor per år 
Anslutningsavgift el: cirka 60 000 kronor 
Övrig skötsel: cirka 15 000 kronor per år 
 
FÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 76 
 
Medborgarförslag, Gör badhuset i Hede handikappanpassat 
Dnr Ks 2018/472 
 
ÄRENDE 
 
Eva Persson, Hede, föreslår att badhuset i Hede görs tillgängligt 
för personer med handikapp. 
 
Husets entré finns i markplan som sedan övergår i en halvtrappa 
upp, eller ner, cirka 1,5 meter till omklädningsrum och duschar 
för respektive kön. Sedan återkommer en likadan halvtrappa 
innan tillträde till simbassängen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det idag inte finns 
någon möjlighet att vettigt kunna anpassa detta så att bassängen 
blir tillgänglig. Alternativet är nybyggnation. 
 
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta har yttrat 
sig över ärendet och föreslår i första hand att medborgarförslaget 
bifalls, i andra hand att det återremitteras för en grundligare 
utredning av möjligheterna att förbättra tillgängligheten i 
omedelbar anslutning till själva bassängen. 
 
FÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag  
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
YRKANDE 
 
Åke Remén (V) yrkar att medborgarförslaget bifalls. 
 
Mats Ericsson (C) yrkar att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Reméns yrkande mot Ericssons och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Ericssons yrkande. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Ks § 77 
 
Revisionsrapport, Granskning av skogsförvaltningen 
Dnr Ks 2018/510 
 
ÄRENDE 
 
Kommunens revisorer har granskat skogsförvaltningen och 
kommit med rekommendationer och förslag på hur verksamheten 
kan bedrivas i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till svar på revisionsrapporten redovisas i bilaga. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget på svar till 
revisorerna antas enligt bilaga. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på svar till 

revisorerna antas enligt bilaga. 
 
_____  
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Ks § 78 
 
Internkontrollplan 2019 
Dnr Ks 2019/261 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan skall årligen 
fastställas av kommunstyrelsen. Förslag till internkontrollplan 
presenteras vid dagens sammanträde. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att internkontrollplanen för 
2019 fastställs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Internkontrollplanen för kommunledningsförvaltningen 2019 

fastställs. 
 
_____  
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Ks § 79 
 
Reglemente krisledningsnämnd 
Dnr Ks 2019/199 
 
ÄRENDE 
 
Enligt lag är kommuner skyldiga att ha en krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden har haft olika utformning över tid, senast 
har Kommunstyrelsen tjänat som krisledningsnämnd.  
 
Efter skogsbränderna sommaren 2018 framkom att en 
krisledningsnämnd med färre ledamöter skulle kunna ge 
Härjedalens kommun bättre förutsättningar att agera vid en 
extraordinär händelse. 
 
Ett förslag till reglemente för krisledningsnämnden med fem 
ledamöter och fem ersättare har arbetats fram. Reglementet är 
även reviderat i andra delar för att öka användbarheten och 
tydligheten i dokumentet. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas. 
 
_____  
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Ks § 80 
 
Medarbetarpolicy 
Dnr Ks 2019/201 
 
ÄRENDE 
 
Policyn för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommun 
från februari 2009 har setts över och reviderats. Oavsett om man 
är chef eller inte så är alla kommunens anställda medarbetare i 
Härjedalens kommun. En ny policy förväntas också tydliggöra att 
förutom de förväntningar som finns på alla medarbetare, finns 
ytterligare förväntningar på cheferna i organisationen.  
 
Förslaget har processats i kommunens chefsgrupp och 
behandlats i centrala samverkansgruppen. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medarbetarpolicy för Härjedalens kommun fastställs. 
 
- Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens 

kommun, dnr Ks 2007/26, från 2009-02-11 upphävs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
  
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medarbetarpolicy för Härjedalens kommun fastställs. 
 
- Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens 

kommun, dnr Ks 2007/26, från 2009-02-11 upphävs. 
 
_____  
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Ks § 81 
 
Kommunfullmäktiges beslut om medborgarförslag 
gällande medborgarcenter 
Dnr Ks 2019/203 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 23 från den 19 februari 2018, att 
ändra växelns uppdrag till medborgarservice, har inte kunnat 
verkställas då kommunen saknar resurser för en utökning av 
växelns arbetsuppgifter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2019, § 9, att 
anslå medel för att ta fram en ny webbplats. Syftet med en ny 
extern webbplats är bland annat at göra det enklare för 
medborgarna att hitta svar på sina frågor på webben. En 
utveckling av e-tjänster borde också minska antalet frågor till 
kommunen och växeln. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktiges beslut § 23, den 19 februari 2018, om att 

ändra kommunens växels uppdrag till medborgarservice, 
upphävs. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunfullmäktiges beslut § 23, den 19 februari 2018, om att 

ändra kommunens växels uppdrag till medborgarservice, 
upphävs. 

 
_____  
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Ks § 82 
 
Dispens för skoterkörning inom detaljplanerat område, Vemdalen 
Dnr Ks 2019/72 
 
ÄRENDE 
 
Utför AB genom Samuel Korpegård och Mattias Korpegård 
ansöker om dispens att köra snöskoter inom detaljplanelagt 
område i Vemdalen. 
 
Området är nyanlagt. Det är just nu endast ett fåtal som köpt 
tomter och endast enstaka hus har uppförts. Därför finns ännu 
ingen fungerande samfällighetsförening och Utför AB söker 
därför i föreningens ställe dispens från förbudet att köra skoter i 
området. 
 
Ekonomi 
 
Sökanden bekostar och ansvarar för skyltning utefter sträckan 
 
FÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag  
 
- Dispens medges från snöskoterförbud inom detaljplanelagt 

område på fastigheten Vemdalens kyrkby 48:2 samt 48:9 och 
ut till allmän skoterled enligt ansökan. 

 
- Dispensen gäller för samfällighetsföreningens medlemmar 

samt deras gäster. 
 
- Snöskoterkörning är tillåten på Högåsvägen ut till befintlig 

allmän led. 
 
- Körning är också tillåten på egen fastighet i området ut till 

befintliga leder till allmän skoterled. 
 
- Högsta tillåtna hastighet på väg är 20 km/h och på övriga 

skoterleder i området max 30 km/h.  
 
- Snöskoterkörning inom samfälligheten är endast tillåten 

mellan klockan 07.00 - 23.00. 
 
- Sökande bekostar och ansvarar för skyltning på sträckan. På 

skylt förklaras att leden endast får användas av föreningens 
medlemmar samt deras gäster.  

 
- Eventuella framtida klagomål angående leden kan innebära att 

beslutet när som helst kan omprövas. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 82, fortsättning 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Dispens medges från snöskoterförbud inom detaljplanelagt 

område på fastigheten Vemdalens kyrkby 48:2 samt 48:9 och 
ut till allmän skoterled enligt ansökan. 

 
- Dispensen gäller för samfällighetsföreningens medlemmar 

samt deras gäster. 
 
- Snöskoterkörning är tillåten på Högåsvägen ut till befintlig 

allmän led. 
 
- Körning är också tillåten på egen fastighet i området ut till 

befintliga leder till allmän skoterled. 
 
- Högsta tillåtna hastighet på väg är 20 km/h och på övriga 

skoterleder i området max 30 km/h.  
 
- Snöskoterkörning inom samfälligheten är endast tillåten 

mellan klockan 07.00 - 23.00. 
 
- Sökande bekostar och ansvarar för skyltning på sträckan. På 

skylt förklaras att leden endast får användas av föreningens 
medlemmar samt deras gäster. 

 
- Eventuella framtida klagomål angående leden kan innebära att 

beslutet när som helst kan omprövas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 83 
 
Översyn av lekparker i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/529 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, § 12, att låta 
göra en översyn av kommunens lekparker. Kommunstyrelsen 
beslutade därefter den 13 december 2017, § 280, att ge 
samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till omfattning och placering av kommunalt förvaltade lekplatser. 
 
Vid sammanträdet den 16 maj 2018, § 84, beslutade kommun-
ledningsutskottet att återremittera ärendet för tydligare 
redovisning av kostnader, för bättre samordning med 
Härjegårdar Fastighets AB, samt för undersökning av 
möjligheterna till samordning med de lekplatser som finns i 
anslutning till skolor och förskolor. 
 
FÖRSLAG 
 
Kommunledningsutskottets förslag  
 
- Antalet kommunägda allmänna lekplatser minskas till två; SJ-

parken i Sveg samt Risnäset i Funäsdalen. 
 
- Den lekplats som kommunen förbundit sig att anlägga vid 

Hede Camping i och med försäljningen av fastigheter till Hede 
Företagargrupp, beslut i kommunstyrelsen 2018-03-28 § 75, 
finansieras med medel från försäljningen av HTAB och 
beräknas kosta 400 000 kronor. 

 
- Kostnaden för avvecklingen av lekplatser finansieras inom 

samhällsbyggnadsutskottets budgetram. 
 
YRKANDE 
 
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner 
att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 83 §, fortsättning 
 
BESLUT 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Antalet kommunägda allmänna lekplatser minskas till två; SJ-

parken i Sveg samt Risnäset i Funäsdalen. 
 
- Den lekplats som kommunen förbundit sig att anlägga vid 

Hede Camping i och med försäljningen av fastigheter till Hede 
Företagargrupp, beslut i kommunstyrelsen 2018-03-28 § 75, 
finansieras med medel från försäljningen av HTAB och 
beräknas kosta 400 000 kronor. 

 
- Kostnaden för avvecklingen av lekplatser finansieras inom 

samhällsbyggnadsutskottets budgetram. 
_____ 
 
RESERVATION 
 
Gunilla-Zetterström-Bäcke (S) och Åke Remén (V) reserverar sig 
mot beslutet.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 84 
 
Taxa för framtagande av exploateringsavtal 
Dnr Ks 2019/111 
 
ÄRENDE 
 
Exploateringsavtal är en civilrättslig överenskommelse som 
reglerar förhållandena mellan en kommun och fastighetsägare, 
oftast en entreprenör, avseende markens bebyggande. Till 
exempel att exploatören ansvarar för fastighetsbildning, gemen-
samhetsanläggning, vägar, vatten- och avloppsutbyggnad och 
avfallshantering med mera i aktuell detaljplan. 
 
I Härjedalens kommun har vi tidigare inte haft en egen taxa för 
framtagande av exploateringsavtal. Som exempel har Bergs 
kommun en sådan taxa på 990 kr/timme och i Åre kommun 
1 000 kronor per timme.  
 
I de fall kommunen medverkar till framtagande av exploaterings-
avtal får en avgift tas ut om 1000 kr/timme eller den faktiska 
kostnad kommunen haft i de fall externa resurser tas in. 
 
FÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 
- Anta taxa på 1.000 kr/timme för framtagande av 

exploateringsavtal eller i de fall externa resurser tas in blir 
kostnaden kommunens faktiska kostnad. Denna taxa träder i 
kraft vid justerat beslut. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och 
finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 84, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Taxa på 1.000 kr/timme för framtagande av exploateringsavtal 

antas. 
 
- I de fall externa resurser tas in ska kostnaden motsvara 

kommunens faktiska kostnad. 
 
- Taxan träder i kraft så snart beslut om antagande har 

justerats. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 85 
 
Omorganisation av förskole- och skolenheter 
Dnr Kommunstyrelsen 2019/172 
 
ÄRENDE 
 
Höstterminen 2019 kommer elevantalet vid Furulundsskolan i 
Lillhärdal att vara 45 elever. Enligt elevräkningen minskar 
elevantalet för varje år. Detsamma gäller för förskolan Furan – 
barnantalet minskar för varje år. Idag finns 16 barn på förskolan, 
från och med höstterminen 2019 är det 11 stycken.  
 
Då barn och elevantalet minskar känns en samordning med både 
lokaler och personal relevant. På Furulundsskolan finns plats för 
en förskoleavdelning och samordning med fritids kan därmed 
ske, gällande öppning och stängning av verksamheten. 
 
Ekonomi 
 
Furans lokaler kan avyttras.  
 
Samordning av personal kan ske för att kunna motsvara 
skollagens ang öppettider på förskola och fritids. 
 
Kök och städ funktionen på Furan bör analyseras via 
Kostenheten huruvida behov av tjänst kvarstår. 
 
FÖRSLAG 
Bildningsutskottets förslag  
 
- Under höstterminen 2019 flyttar förskola Furan, Lillhärdal, in i 

Furulundsskolans lokaler. Fastigheten där förskolan Furan 
idag är belägen kan därmed avyttras. 

 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Billy Anklew (LPO), 
Per-Anders Tapper (LPO) och Margareta Mahmoud-Persson 
(KD), yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
närmare utredning av ärendet, inklusive framtagande av 
konsekvensanalys och kostnadskalkyl. 
 
Johan Fredholm (M) yrkar bifall till bildningsutskottets förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes återremissyrkande och 
finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 85, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ärendet återremitteras till förvaltningen för närmare utredning 

av ärendet, inklusive framtagande av konsekvensanalys och 
kostnadskalkyl. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 86 
 
Inköp av gräsklippare till Funäsdalens IP 
Dnr Ks 2019/122 
 
ÄRENDE 
 
Den politiska viljan har under flera år varit att Funäsdalens IF ska 
arrendera/äga Funäsdalens IP för att få en röd tråd genom 
kommunens hantering av föreningsliv och anläggningar. 
 
Ett arrendeavtal kommer att skrivas från och med den 1 april 
2019. Kommunen har redan åtagit sig att fortsättningsvis även 
tillhandahålla gräsklippare vilket medför att kommunen behöver 
införskaffa en bättre begagnad alternativt köpa en ny inför den 
här säsongen då befintlig maskin ej bedöms gå att reparera.  
 
Ekonomi 
 
Enligt prisuppgift kan kommunen få en bättre begagnad 
gräsklippare för runt 150 000 kronor inklusive moms, eller en ny 
från 480 000 kronor och uppåt. 
 
FÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag  
 
- Bevilja inköp av begagnad gräsklippare till IP i Funäsdalen. 

150 000 kr tas från kommunstyrelsens oförutsedda konto. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar kommunstyrelsen 
föreslår kommun-fullmäktige att köpa in en gräsklippare enligt 
samhällsbyggnadsutskottets förslag, samt att kostnaden tas som 
en investering. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 86, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunen köper en begagnad gräsklippare till IP i 

Funäsdalen. 
 
- 150 000 kronor anslås för att finansiera köpet. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 87 
 
Riktlinjer för avgifter och regler inom förskola och fritidshem 
Dnr Ks 2019/130 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade 2018-12-13 § 68 
att anta ”Konten – ett pedagogiskt utvecklingsarbete” som 
riktlinje för förvaltningen. 
 
I och med detta har förskolorna i Härjedalen ett behov av att 
utöka antalet planeringsdagar från två till fyra dagar per år för att 
kunna skapa samsyn och likvärdighet kring arbetet med ”Konten” 
och övrigt utvecklingsarbete.  
 
Förslag till ändringar presenteras vid dagens sammanträde. 
 
FÖRSLAG 
 
Bildningsutskottets förslag  
 
- Föreslagen revidering av Riktlinjer för avgifter och regler inom 

förskola och fritidshem antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Föreslagen revidering av Riktlinjer för avgifter och regler inom 

förskola och fritidshem antas. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2019-03-06 29 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 88 
 
Reglemente för Demokratipriset 
Dnr Ks 2019/148 
 
ÄRENDE 
 
Det finns inom Härjedalens kommun möjlighet att nominera 
klass, förskola eller enskild elev till instiftat 
demokrati/humanistpris, se beslut Bun § 85/2000. Ett reglemente 
för detta pris bör antas, och samtidigt ändras då namnet till 
demokratipris. 
 
Förslag till reglemente för demokratipriset föreligger.  
 
FÖRSLAG 
 
Bildningsutskottets förslag  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reglemente för demokratipriset antas med tillägget att priset 

delas ut till klass, förskola eller enskild elev med Härjedalens 
kommun som huvudman. 

 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Reglemente för demokratipriset antas med tillägget att priset 

delas ut till klass, förskola eller enskild elev med Härjedalens 
kommun som huvudman. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 89 
 
Timplan grundskolan 
Dnr Ks 2019/140 
 
ÄRENDE 
 
Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan är 
reglerad i skollagen (10 kap. § 5). Elever har rätt till ett minsta 
antal garanterade undervisningstimmar, i timplanen finns 
beskrivet hur de ska fördelas mellan olika ämnen. 
 
Regeringen har beslutat att elever i grundskolan skall får mer 
garanterad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. I 
matematik är det 105 extra timmar förlagda till högstadiet. I idrott 
och hälsa är det 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 
timmar förlagda till högstadiet. Undervisningstiden i elevens val 
minskar med 205 timmar. Den totala undervisningstiden på 6 890 
timmar kvarstår. De nya reglerna omfattar elever som börjar 
årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller 
den äldre timplanen. Detta innebär i praktiken att grundskolor 
behöver arbeta med två timplaner parallellt de närmsta två 
läsåren. 
 
Den nya timplanen kommer att påverkar grundskolornas budget 
då samtliga skolenheter kommer att behöva utöka tjänster för 
undervisning i matematik och idrott och hälsa. 
 
FÖRSLAG 
 
Bildningsutskottets förslag  
 
- Ny stadieindelad timplan för grundskolan antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ny stadieindelad timplan för grundskolan antas. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 90 
 
Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet –Bildning 
Dnr Ks 2019/142 
 
ÄRENDE 
 
I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om systematiskt 
kvalitetsarbete som innebär att utbildningen systematiskt och 
kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas samt 
dokumenteras. Detta ska ske på huvudmannanivå liksom på 
enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska 
vara uppfyllelse av de nationella målen. Om det vid uppföljning 
eller på annat sätt framkommer att det finns brister i 
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder 
vidtas.  
 
Skriftlig rapport av det systematiska kvalitetsarbetet 2018 
redovisades. I redovisningen har nämnden för bildning, fritid och 
kulturs verksamhetsmål för 2018 utvärderats och följts upp. 
 
FÖRSLAG 
 
Bildningsutskottets förslag  
 
- Godkänna redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet 

för nämnden för bildning, fritid och kulturs verksamheter 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för 

nämnden för bildning, fritid och kulturs verksamheter 2018 
godkänns. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 91 
 
Internkontrollplan 2019 Bildningsförvaltningen 
Dnr Ks 2019/143 
 
ÄRENDE 
 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska varje styrelse/nämnd se till 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Förslag till internkontrollplan för bildningsförvaltningen 2019 
presenteras vid dagens sammanträde.  
 
FÖRSLAG 
 
Bildningsutskottets förslag  
 
- Fastställa internkontrollplanen 2019 för bildningsförvaltningen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Internkontrollplanen 2019 för bildningsförvaltningen fastställs. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 92 
 
Fastställande av fördelning av poster inom riksnorm 2019 
Dnr Ks 2019/18 
 
ÄRENDE 
 
Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska 
höjas för 2019. Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper 
och åldersintervaller. Beloppen bestäms av regeringen inför varje 
nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som 
riksnormen ska täcka. Sedan 2012 åligger det kommunerna 
själva att sedan fördela riksnormen på de olika kostnadsposter 
som ingår. I arbetet med fördelning har socialstyrelsen uppmanat 
kommunerna att se till konsumentverkets årliga beräkning av ett 
hushålls kostnader, vilket förslaget till fördelning i stort sett har 
gjort.  
 
Förslag till beslut kommer inte medföra någon märkbar påverkan 
av ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2019 kommer medföra en 
viss ökad kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när 
budget lades. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialutskottets förslag  
 
- Fördelning av riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 

2019 fastställs.  
 
- Beslutet gäller från 2019-01-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Fördelning av riksnorm för beräkning av försörjningsstöd för år 

2019 fastställs.  
 
- Beslutet gäller från 2019-01-01. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 93 
 
Ändrat heltidsmått för nattarbete 
Dnr Ks 2019/212 
 
ÄRENDE 
 
Kommunal Mellersta Norrland Härjedalen inkom 25 oktober 2018 
med en skrivelse till socialnämnden med yrkandet att sänka 
heltidsmått för natt-personal till 32 timmar per vecka. För 
närvarande är enligt Allmänna bestämmelser (AB) heltidsmått för 
nattarbetare 36 timmar och 20 minuter. 
 
Skrivelsen behandlades i socialnämnden 21 november 2018 § 
161, där förvaltningen fick i uppdrag att utreda och göra en 
konsekvensanalys gällande schemaförändringen och ändrat 
heltidsmått utifrån perspektiv ekonomi, hälsa och personal.  
 
Utredningen visar att utifrån ekonomi kan förändring av 
heltidsmått leda till ytterligare kostnader och utifrån 
hälsoaspekten saknas det forsknings-underlag för hur detta kan 
påverka hälsan på längre sikt. Däremot finns det positiva effekter 
på kort sikt. Personalnöjdhet och arbetsglädje ökar vanligtvis vid 
arbetstidsförkortning.  
 
Socialförvaltningen har sedan våren 2018 påbörjat 
förbättringsarbetet av bemanningsprocessen som omfattar hela 
processen från produktionsplanering till schemaläggning och 
vikariehantering. Projektet Fokus Framtid startades upp hösten 
2018. Inom ramen för projektet sker en översyn av 
arbetstidsförläggning utifrån verksamhetsbehov med fokus på 
hälsosamma arbetstider. Effekter av förändringsarbete bör 
genomföras och utvärderas innan ytterligare åtgärder genomförs. 
 
Ekonomi 
 
Ändring av heltidsmått till 32 timmar per vecka medför utökat 
behov av 6,11 årsarbetare och utökning av budgetram med 3 
480 300 kronor. Dock kan ut-räkningen vara missvisande utan 
det krävs en genomlysning av arbetstids-förläggning på varje 
enhet utifrån aktuell antal medarbetare och deras sysselsättning, 
samt hur arbetsuppuppgifter fördelas över dygnet. Dock mest 
troligt är att kortare heltidsmått leder till ökade kostnader i 
förvaltningen. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 93, fortsättning 
 
FÖRSLAG 
 
Socialutskottets förslag  
 
- Kommunals yrkande om 32-timmars heltidsmått för 

nattarbetare inom socialförvaltningens verksamheter avslås i 
avvaktan på genomförandet av förbättringsarbete med 
bemanningsprocess och utvärdering av detta. 

 
YRKANDE 
 
Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen bifaller kommunals 
begäran. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till socialutskottets 
förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande ställer Reméns yrkande mot Nordlanders och finner 
att kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande.  
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunals yrkande om 32-timmars heltidsmått för 

nattarbetare inom socialförvaltningens verksamheter avslås i 
avvaktan på genomförandet av förbättringsarbete med 
bemanningsprocess och utvärdering av detta. 

 
_____ 
 
RESERVATION 
 
Åke Remén (V) reserverar sig mot beslutet.  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 94 
 
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 
Dnr Ks 2019/50 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och 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. 
 
Rapport för kvartal fyra 2018 presenteras vid dagens 
sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas 
till kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 95 
 
Förslag på kommunens representant i lokal aktionsgrupp 
(LAG), Leader sjö, skog och fjäll 
Dnr Ks 2019/228 
 
ÄRENDE 
Leader Sjö, Skog och Fjäll är lokalt ledd utveckling i Åre, 
Krokom, Östersund, Berg och Härjedalens kommuner. 
 
Partnerskapet Leader Sjö, Skog & Fjäll är en fristående, ideell 
förening och består av företrädare för kommunerna, 
föreningsrörelsen, näringslivet och andra organisationer 
relevanta med tanke på områdets framtida utveckling. 
Föreningen arbetar med att stötta innovativa projekt och kan 
medfinansiera satsningar som bygger på samverkan mellan olika 
aktörer inom vårt område. Budgeten 57 miljoner under 
programperioden 2014 – 2020 satsas på projekt som 
överensstämmer med dess utvecklingsstrategi. 
 
Föreningens valberedning föreslår kommunstyrelsen att lämna 
förslag på person i offentlig sektor att ingå i dess styrelse (LAG-
gruppen).  
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 
följande förslag till ledamot i LAG-gruppen 
 
Ordinarie ledamot från offentlig sektor: Elina Grubb (C) 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen ger följande förslag till ledamot i LAG-

gruppen 
 

Ordinarie ledamot från offentlig sektor: Elina Grubb (C) 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 96 
 
Förtydligande av beslut, Avgift vid borgerlig vigsel 
utanför medborgarhuset, Sveg eller lokalkontoren 
Dnr Ks 2019/99 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2019 § 38 att 
avgiften för borgerlig vigsel ska vara 600 kronor. I beslutet anges 
dock inte om den angivna summan är inklusive eller exklusive 
moms. 
 
Ekonomi 
 
600 kronor exklusive moms motsvarar kommunens kostnad vid 
förrättning av en enskild borgerlig vigsel. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den sedan tidigare 
beslutade avgiften vid borgerlig vigsel är exklusive moms. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Den sedan tidigare beslutade avgiften vid borgerlig vigsel är 

exklusive moms. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsen 2019-03-06 39 

 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 97 
 
Rättelse av beslut, Val av kommunstyrelsens 
representanter i Vajmaan Gïele 
Dnr Ks 2019/37 
 
ÄRENDE 
 
I kommunstyrelsens beslut § 59 från den 6 februari 2019 finns ett 
förbiseendefel. I beslutet har felaktigt angivits att det var 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) som tillsammans med Per-
Anders Tapper (LPO) valdes till ersättare i samiska rådet, 
Vajmaan Gïele. I själva verket var det Åke Remén (V) som 
tillsammans med Tapper valdes till ersättare i rådet. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens 
beslut § 59/2019 rättas så att det av beslutet framgår att det var 
Per-Anders Tapper (LPO) och Åke Remén (V) som valdes till 
ersättare i samiska rådet, Vajmaan Gïele. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningen förslag och 
finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsens beslut § 59/2019 rättas så att det av 

beslutet framgår att det var Per-Anders Tapper (LPO) och Åke 
Remén (V) som valdes till ersättare i samiska rådet, Vajmaan 
Gïele. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 98 
 
Direktiv för ombudet till Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen Ab 
Dnr Ks 2018/581 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om en instruktion för det ombud 
som ska företräda kommunen vid Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen Ab:s bolagsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ombudets instruktion 
ska vara att till årsstämman meddela vilka som Härjedalens 
kommunfullmäktige har utsett att ingå i styrelsen. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Ombudets instruktion är att till årsstämman meddela vilka som 

Härjedalens kommunfullmäktige har utsett att ingå i styrelsen. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 99 
 
Direktiv för ombudet till Härjedalens fjällmuseum AB 
Dnr Kommunstyrelsen 2019/162 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om en instruktion för det ombud 
som ska företräda kommunen vid Härjedalens fjällmuseum AB:s 
bolagsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till 
ombudet ska vara att till styrelsen nominera och därefter rösta för 
att välja Gunilla Zetterström-Bäcke (S) som ledamot tillika 
ordförande, ekonomichef Ola Regnander som ledamot och Mats 
Ericsson (C) som ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Instruktionen till ombudet är att till styrelsen nominera och 

därefter rösta för att välja Gunilla Zetterström-Bäcke (S) som 
ledamot tillika ordförande, ekonomichef Ola Regnander som 
ledamot och Mats Ericsson (C) som ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 100 
 
Direktiv för ombudet till Härjeåns kraft AB 
Dnr Ks 2019/164 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om en instruktion för det ombud 
som ska företräda kommunen vid Härjeåns kraft AB:s 
bolagsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till 
ombudet ska vara att till styrelsen nominera och därefter rösta för 
att välja Anders Häggkvist (C) och Ola Regnander som 
ledamöter och Lars-Gunnar Nordlander (S) som ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Instruktionen till ombudet är att till styrelsen nominera och 

därefter rösta för att välja Anders Häggkvist (C) och Ola 
Regnander som ledamöter och Lars-Gunnar Nordlander (S) 
som ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 101 
 
Direktiv för ombudet till fastighetsaktiebolaget Norkom 
Dnr Ks 2019/167 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om en instruktion för det ombud 
som ska företräda kommunen vid fastighetsaktiebolagets 
Norkom bolagsstämma. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att instruktionen till 
ombudet ska vara att till styrelsen nominera och därefter rösta för 
att välja Anders Häggkvist (C) som ledamot och Leif Lindström 
(M) som ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Instruktionen till ombudet ska vara att till styrelsen nominera 

och därefter rösta för att välja Anders Häggkvist (C) som 
ledamot och Leif Lindström (M) som ersättare. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 102 
 
Nominering till styrelsen i Inlandskommunernas 
ekonomiska förening 
 
ÄRENDE 
 
Inlandskommunernas ekonomiska förening har bett föreningens 
medlemmar att lämna nomineringar till styrelsen inför 
föreningens stämma. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen 
nominerar Gunilla Zetterström-Bäcke (S) till styrelsen för 
Inlandskommunernas ekonomiska förening. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunstyrelsen nominerar Gunilla Zetterström-Bäcke (S) till 

styrelsen för Inlandskommunernas ekonomiska förening. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 103 
 
Meddelanden 
Dnr Ks 2019/221 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger följande meddelanden: 
 
- Kommentar till medborgarförslag om att södra Härjedalen ska 

tillhöra Mora sjukhus 
 
- Skrivelse om att HRPF behöver få behöver få information om 

ärendet innan beslut tas 
 
- Skrivelse, var rädd om kompetensen i lärarkåren i Härjedalens 

kommun 
 
- Avslag på ansökan om generell strandskyddsdispens i 

Härjedalens kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län 
 
- Protokoll, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 

service, utveckling samt specialistfunktioner 2019-02-08 
 
- Protokoll, primärkommunala samverkansrådet 2019-02-11 
 
- Protokoll, Regionens samverkansråd 2019-02-11 
 
- Protokoll Härjedalens råd för pensionärer och 

funktionsnedsatta 2019 02 21 
 
- Minnesanteckning samråd Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten 2019 02 22 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 104 
 
Delegationsbeslut 
Dnr Ks 2019/266 
 
ÄRENDE 
 
Föreligger rapport om delegationsbeslut fattade under perioden 
2019-01-01–2019-02-25 
 
Ärende Beslutsfattare 

Bostadsanpassningsbidrag Fastighetssamordnare Ann-
Kristin Olofsson 

Återställningsbidrag Fastighetssamordnare Ann-
Kristin Olofsson 

Ansökan om skolskjuts Bildningsutskottets 
ordförande Johan Fredholm 
T f förvaltningschef Tina 
Hammargård-Svensson 

Avtal, Winlas HR-chef Britt Paju 

Anställningar Mikael Berglin 
Cecilia Brodin 
Arne Duberg 
Ann Kellgren 
Jennie Ljungqvist-Karlstrand 
Agnetha Ljungsparr 
Niklas Quarnå 
Anna Quarnå 
Ann-Chatrine Ramstedt 
Åsa Remén 
Ann-Christine Råstock 
Carin Salomonsson 
Monica Strand 
Jim Vejby 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 105 
 
Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige § 120, 
detaljplan för Messlingen 3:134 
Dnr Ks 2019/248 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2017 att anta detaljplan för 
Messlingen 1:134, Kappruet har överklagats och överklagan har 
bifallits. 
 
Kommunstyrelsen ska ta ställning till om kommunen i sin tur ska 
överklaga Mark- och miljödomstolens dom. 
 
Ett förslag till en överklagan presenteras vid dagens 
sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Per-Anders Tapper (LPO), biträdd av Billy Anklew (LPO) yrkar att 
kommunen överklagar Mark- och miljödomstolens dom. 
 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till Tappers yrkande med 
tillägget att kommunen begär anstånd till den 12 april för att 
utforma överklagandets definitiva form. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till Tappers yrkande 
med tillägget att han själv för kommunens räkning ska skriva 
under överklagan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Tappers yrkande och finner att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Nordlanders tilläggsyrkande och 
finner att det bifalls. 
 
Prövar därefter sitt eget tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 105, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Kommunen överklagar Mark- och miljödomstolens dom. 
 
- Kommunen begär anstånd till den 12 april för att utforma 

överklagandets definitiva form. 
 
- Anders Häggkvist (C) undertecknar för kommunens räkning 

överklagan. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ks § 106 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar, per verksamhetsområde, 
en information om kommunens ekonomiska ställning.  
 
_____ 
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