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Justerandes sign.
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Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 107

Uppföljning av kommunens handikappolitiska program
ÄRENDE
Avdelningschef arbete och aktivitet Eva Larsson tillsammans med
arbetsmarknadshandläggare Linda Sjöström informerar om den uppföljning
som avdelningen har gjort av kommunens handikappolitiska program.
Uppföljningen har gjorts i form av en enkät som har skickats till kommunens
förvaltningar och till Härjegårdar fastighets AB.
Utvärderingen visar att kommunen i flera avseenden har blivit mer
tillgänglig, men att mycket finns kvar att göra.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 108

Samordningsförbundets Jämtland verksamhet 2018
ÄRENDE
Förbundschefen för samordningsförbundets i Jämtlands län, Mattias
Holmetun, informerar om samordningsförbundets verksamhet i allmänhet
och under 2018 i synnerhet.
Förbundet har under de senaste två åren inte bedrivit någon verksamhet
riktad till individer inom Härjedalens kommun. Däremot har strukturellt
arbete genomförts.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 109

VA 2025
ÄRENDE
VA-ingenjören Lars Persson informerar om arbetet i projektet VA 2025.
Projektets syfte är att säkra kommunens framtida vattenförsörjning. Aktuella
frågor för tillfället är planering för nya reningsverk och vattentäkter, samt
underlag för framtida ledningsrätter.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 110

Generell strandskyddsdispens
ÄRENDE
Med anledning av att Länsstyrelsen avslagit kommunens begäran om
generell strandskyddsdispens (Dnr Ks 2018/366) vid mindre vattendrag
informerar miljö- och byggförvaltningens chef Cilla Gauffin om det i
dagsläget gällande regelverket för strandskyddsdispenser.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 111
Dnr Kommunstyrelsen 2018/124

Förlängning av tid för kommentarer till översiktsplan
och kulturmijöprogram
ÄRENDE
Enligt gällande tidsplanering ska kommentarer över förslaget till ny
översiktsplan lämnas senast den 5 april, innan förslaget ställs ut till
granskning.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att tiden för att lämna kommentarer över
översiktsplanen förlängs till måndagen 15 april.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Larssons yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Tiden för att lämna kommentarer över översiktsplanen förlängs till
måndagen 15 april.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 112

Arbetsmiljöverket
ÄRENDE
Gudrun Westberg och Ingrid Andersson från arbetsmiljöverket informerar
om hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor i en politiskt styrd
organisation.
I och med att kommunens anställda formellt kan anses som biträden till
kommunstyrelsen och andra nämnder, faller ansvaret för arbetsmiljöfrågorna
i stor utsträckning ytterst på politiker.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 113

Allmän ekonomisk information
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens
ekonomiska ställning inklusive en prognos för utfallet 2019.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 114
Dnr Kommunstyrelsen 2018/627

Motion om krav på kollektivavtal vid offentlig
upphandling
ÄRENDE
Christer Nordqvist (S) föreslår att Härjedalens kommun samt kommunens
bolag i anbudsförfarandet vid offentlig upphandling alltid ska kräva
kollektivavtal av de företag som tävlar om att vinna upphandlingen, samt att
om det kommer till kommunens kännedom att ett företag som har vunnit
upphandlingen bryter mot gällande kollektivavtal ska kommunen bryta
upphandlingen.
Upphandlingslagstiftningen medger inte att man ställer krav på att
leverantörer ska ha kollektivavtal men kommunen får och ska under vissa
omständigheter ställa arbetsrättsliga krav i sina upphandlingar.
Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft.
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om
upphandling av koncessioner kompletterades med bestämmelser om att vissa
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor.
Bestämmelserna avser upphandlingar över de så kallade tröskelvärdena.
Syftet med bestämmelserna är att motverka att offentliga kontrakt fullgörs av
arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor och att minska risken för
snedvridning av konkurrensen genom social dumpning. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att de anställda som utför arbete för det offentliga
ska ha de villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om.
I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter
är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i
nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Denna skyldighet, att
säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda åtminstone vissa
minimivillkor, gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader
samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt
respektive lag. Bestämmelserna innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa
krav på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal.
Härjedalens kommun och Upphandlingskontoret arbetar idag med utgångspunkt från detta och har i ett antal upphandlingar ställt arbetsrättsliga krav.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 114, fortsättning
Ekonomi
Ingen ekonomisk påverkan avseende detta ärende.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Motionen avslås.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 115
Dnr Kommunstyrelsen 2019/306

Revisionsrapport - Granskning av Socialnämndens
ekonomi 2018
ÄRENDE
Kommunens revisorer har i revisionsrapporten ”Socialnämndens ekonomi
2018 – Ledning och styrning” granskat den dåvarande socialnämnden och
lämnar i rapporten en rad rekommendationer. Revisorerna har angett att de
önskar svar från både socialutskottet och kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på revisionsrapporten.
Socialutskottet behandlande vid sitt sammanträde den 19 mars såväl
rapporten som förslaget till svar och beslutade då att anta socialförvaltningens förslag som utskottets yttrande över revisionsrapporten.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att socialförvaltningens förslag
antas som kommunstyrelsens svar till revisorerna.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Socialförvaltningens förslag antas som kommunstyrelsens svar till
revisorerna.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisorerna

Justerandes sign.
13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 116
Dnr Kommunstyrelsen 2019/204

Försäljning Härjeåsjön 1:11
ÄRENDE
Arbete och aktivitet har i många år bedrivit café-/restaurangverksamhet vid
Härjeåsjöns Värdshus. Verksamheten kommer nu att avslutas.
Fastigheten läggs ut till försäljning, där tilltänkta köpare får lämna ett pris
och en verksamhetsidé för fastigheten. Kommunen förbehåller sig fri
prövningsrätt.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Härjeåsjön 1:11 läggs ut till försäljning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Härjeåsjön 1:11 läggs ut till försäljning
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 117
Dnr Kommunstyrelsen 2016/74

Kommunalt reglerområde Vemdalen
ÄRENDE
Sedan många år har det pågått ett arbete med att ta fram ett reglerområde för
skoteråkning i Vemdalen. En arbetsgrupp har funnits där representanter från
kommunen varit utsedda.
I samband med att Strömsunds kommuns beslut om skoterreglerområde
överklagades under 2017 upptäcktes att det i nuvarande lagstiftning inte är
möjligt för en kommun att fatta beslut om kommunala skoterregleringsområden. En utredning är tillsatt för att utreda hur reglering av terrängkörning ska hanteras i framtiden.
I avvaktan på att möjligheterna att inrätta reglerområden utreds föreslås att
arbetet med skoterregleringsområde i Vemdalen avslutas. Arbetet kan
återupptas när lagstiftningen tydliggjorts om förutsättningar finns för det.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Arbetet med skoterreglerområde i Vemdalen avslutas och arbetsgruppen
upplöses.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

Ks § 117, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Arbetet med skoterreglerområde i Vemdalen avslutas och arbetsgruppen
upplöses.
_____
Beslutet expedieras till
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 118
Dnr Kommunstyrelsen 2019/392

Överklagan av kommunstyrelsens beslut § 77/2019
ÄRENDE
Kommunstyrelsens beslut § 77/2019, från den 6 mars undergår för
närvarande en laglighetsprövning vid förvaltningsrätten i Härnösand.
Förvaltningsrätten har bett kommunen att lämna ett yttrande i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen antar
kommunledningsförvaltningens förslag som kommunens yttrande, med den
redaktionella ändringen att datumet 3 oktober 2019 ändras till 6 mars 2019.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningsförvaltningens förslag antas som kommunens yttrande,
med den redaktionella ändringen att datumet 3 oktober 2019 ändras till 6
mars 2019.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Härnösand

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 119
Dnr Kommunstyrelsen 2019/400

Åtgärdsprogram
ÄRENDE
Med anledning av kommunens ansträngda ekonomiska läge har företrädare
från den samverkande majoriteten i kommunstyrelsen tillsammans med
tjänstemän tagit fram ett förslag på en rad åtgärder.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget används som
åtgärdsdokument i tjänstemannaleden.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget används som åtgärdsdokument i tjänstemannaleden.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 120
Dnr Kommunstyrelsen 2019/330

Låneram Kommuninvest
ÄRENDE
Härjedalens kommun har under en följd av år haft en hög investeringstakt
framförallt inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Hittills har
investeringarna kunnat finansieras av kommunens egna likvida medel.
Behov av utökad kapacitet och myndighetskrav på förbättrad rening har
inneburit att kommunen i dialog med tillsynsmyndigheten påbörjat projektet
VA 2025. Projektet kommer att medföra betydande investeringar under de
kommande åren och innebär att kommunen nu måste söka extern
finansiering.
Kommunledningsutskottet föreslog den 20 mars att kommunfullmäktige
kommunledningsförvaltningen skulle få i uppdrag att, via Kommuninvest,
låna upp till 200 miljoner kronor för finansiering av kommunens
investeringar. Förslaget anger dock inte några begränsningar i tid.
Kommunledningsförvaltningen har nu gjort bedömningen att en sådan
begränsning i tid är nödvändig.
Ekonomi
Kostnaden för den externa finansieringen ska betalas genom VA-taxan.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att
kommunstyrelsen under åren 2019–2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga
öka kommunens skulder med totalt 200 miljoner kronor.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att upplånade pengar ska användas för
investeringar i projektet VA 2025.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det bifalls.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

Ks § 120, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Kommunstyrelsen har rätt att under åren 2019–2021 nyupplåna, det vill
säga öka kommunens skulder med totalt 200 miljoner kronor.
- Upplånade pengar ska användas för investeringar i projektet VA 2025.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 121
Dnr Kommunstyrelsen 2019/389

Kommunstyrelsens delegationsordning
ÄRENDE
Om kommunfullmäktige väljer att besluta om en ram för hur stora lån som
kommunen får ta, så bör det lämpligen i delegationsordningen också föras in
en rätt för en enskild person att inom den beslutade låneramen omsätta eller
teckna nya lån för de investeringar som har beslutats.
Utöver ovanstående föreslås ändringar av en mer redaktionell natur. Två
dubbletter föreslås rensas och ett förtydligande gällande vem som prövar en
begära om utlämnande av allmän handling föreslås.
Se särskilt förslag till delegationsordning. Föreslagna ändringar markerade i
rött.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte i sig kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ny
delegationsordning antas som kommunstyrelsens delegationsordning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget till ny delegationsordning antas som kommunstyrelsens
delegationsordning.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
Kommunkansli

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 122
Dnr Kommunstyrelsen 2019/379

Genomgång av konsekvenser för näringar andra än
rennäringen, inom renbetesområdena
ÄRENDE
Kommunledningsutskottet beslutade den 20 mars Klu § 41/2019 att vid
dagens sammanträde i kommunstyrelsen lyfta frågan om huruvida
kommunen ska låta göra en genomgång av vilka konsekvenser ett områdes
ställning som renbetesområde får för näringar och kulturer andra än
rennäringen, inom dessa områden.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att kommunen låter göra en genomgång av vilka
konsekvenser ett områdes ställning som renbetesområde får för näringar och
kulturer andra än rennäringen, inom dessa områden och inom till dessa
närbelägna områden.
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Larssons yrkande avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Larssons yrkande och finner att det avslås.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för att bifalla Larssons yrkande, Nej-röst för att
avslå Larssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO)
Nej-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Jenny
Hansen (C), Johan Fredholm (M), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Magnus
Karlsson (S), Åke Remén (V), Lisa Sjelin (C), Bengt-Arne Persson (L)
Ordförande finner att Larssons yrkande avslås med röstetalet 9 nej-röster
mot 2 ja-röster.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 122, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Ingen genomgång tillsätts.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO).
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 123
Dnr Kommunstyrelsen 2019/388

Policy för säkerhet för förtroendevalda
ÄRENDE
Härjedalens kommun saknar handlingsplan för att hantera frågor som rör
säkerhet kopplat till förtroendevalda.
Innan och i samband med riksdagsvalet 2018 uppmärksammades
problematiken kring säkerhet kopplat till förtroendevalda av bland andra
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen.
Genom en policy för säkerhet för förtroendevalda ges stöd kring
förebyggande arbete såväl som kring pågående händelser och hantering efter
en händelse
Ekonomi
Förslaget har ingen eller begränsad påverkan på kommunens budget.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar Policy
– säkerhet för förtroendevalda.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Policy – säkerhet för förtroendevalda antas.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 124
Dnr Kommunstyrelsen 2019/335

Kommunens säkerhetsgrupp
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade 2015 i en riktlinje att Härjedalens kommun ska
ha en arbetsgrupp kallad Säkerhetsgruppen för att hantera säkerhetsrelaterade frågor. I denna grupp har förvaltningscheferna eller ersättare för
dessa ingått.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Nuvarande säkerhetsgrupp avvecklas.
- Ansvaret för att organisera kommunens säkerhetsarbete läggs på
kommunchefen.
- Nuvarande styrdokument för kommunens säkerhetsgrupp, ärendenummer
Ks 2015/45, upphävs.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
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BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Nuvarande säkerhetsgrupp avvecklas.
- Ansvaret för att organisera kommunens säkerhetsarbete läggs på
kommunchefen.
- Nuvarande styrdokument för kommunens säkerhetsgrupp, ärendenummer
Ks 2015/45, upphävs.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Säkerhetssamordnare
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Dnr Kommunstyrelsen 2019/172

Omorganisation av förskole- och skolenheter
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 förväntas de
vara 11 stycken.
Då barn och elevantalet minskar bedömer bildningsförvaltningen att en
samordning av skolans och förskolans lokaler och personal är relevant.
Bildningsförvaltningen har tagit fram tre olika alternativ till beslut. Risk- och
konsekvensanalys har gjorts i samverkan med personal på Furan och
Furulundsskolan den 19 mars 2019.
Utifrån risk och konsekvensanalysen finner personal och chefer att allt för
stor ombyggnad krävs av skolan för att kunna rymma förskolan. Detta
bedöms vara kostsamt – inga kostnader har ännu beräknats av Härjegårdar.
Ombyggnationen bedöms innefatta installation av heltäckningsmattor (då
skolan har stengolv), toaletter och skötbord samt att åtgärder för bättre
tillgänglighet, eftersom denna inte uppfyller dagens krav.
Att flytta fritids till förskolans lokaler skulle däremot inte generera
ombyggnationer eller större förändringar av lokaler, förutom flytt och
omstrukturering av material. Flyttar Fritidsgården till Enens lokaler kan
skolan lämna en del av skolan, som är ”fristående”.
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Ekonomi
Alt 1 En utökning av budget med 1,12 tjänst samt en medvetenhet om att
skolans lokaler är i behov av upprustning.
Alt 2 Verksamheten kan genomföras med befintlig personalbudget och utan
större ingrepp på lokalerna, förutom en medvetenhet om att skolans lokaler
är i behov av upprustning.
Alt 2b En utökning av budget med 0,7 tjänst och utan större ingrepp på
lokalerna utom en medvetenhet om att skolans lokaler är i behov av
upprustning.
Alt 3 Personalresurser enligt alt 2 (befintlig budget). Förberedelser krävs
dock, skolans lokaler genomgår förändring i form av ombyggnation av
toaletter, heltäckningsmattor på golv – även i trapphus (där det är stengolv),
samt flytt eller ny anordning av utemiljö för yngre barn på skolgården. En
upprustning av skolans lokaler behöver genomföras. Tidsmässigt är därmed
inte flytt görlig under hösten 2019, utan kommer tidigast att kunna
genomföras hösten 2020.
Gemensamt för alla förslagen – Härjegårdar har inte lämnat kostnadsförslag.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen presenterar tre möjliga alternativ till beslut
Alt 1. Förskola och skola i Lillhärdal – Furulund och Furans verksamheter
fortsätter att husera i två skilda lokaler.
Alt 2. Förskolan är fortsatt belägen i Furans lokaler och samlokaliseras och
samorganiseras med fritids samt att Fritidsgården flyttas till fd Enens lokaler
och man kan därmed stänga en byggnad på Furulundsskolan.
Alt 3 Att förskolan Furan flyttar in i skolans lokaler (ursprungsförslaget)
YRKANDE
Johan Fredholm (M) yrkar bifall till bildningsförvaltningens alternativ 3.
Gunilla Zetterström-Bäcke (S), biträdd av Åke Remén (V) och Billy Anklew
(LPO), yrkar bifall till bildningsförvaltningens alternativ 2.
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BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer Fredholms yrkande mot Zetterström-Bäcke med fleras
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Fredholms yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för att bifalla Fredholms yrkande, Nej-röst för
att bifalla Zetterström-Bäcke med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Jenny Hansen
(C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lisa Sjelin (C)
Nej-röst: Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), Gunilla
Zetterström-Bäcke (S), Åke Remén (V)
Avstår: Bengt-Arne Persson (L)
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Fredholms yrkande med
röstetalet 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förskolan Furan flyttar in i skolans lokaler.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), Åke Remén (V), Gunilla
Zetterström-Bäcke (S) reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Utskottsordförande
Tillförordnad förvaltningschef
Kostchef
rektor Furulundsskolan
Förskolechef Furan
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Dnr Kommunstyrelsen 2019/378

Uppdrag till kommunchefen, möjligheterna till extern
expertgenomgång av kommunens verksamhet
ÄRENDE
Kommunledningsutskottet beslutade den 20 mars Klu § 40/2019 att vid
dagens sammanträde i kommunstyrelsen lyfta frågan om huruvida
kommunchefen ska få i uppdrag att kontakta en extern expert med målet att
få en sådan expert att gå igenom kommunens samtliga verksamheter i syfte
att finna besparingar.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO), biträdd av Billy Anklew (LPO), Bengt-Arne Persson
(L) och Åke Remén (V), yrkar att kommunchefen får i uppdrag att kontakta
revisionsbyråer, dock inte den som biträder kommunrevisorerna, för att
begära kostnadsförslag för en total genomgång av kommunens
verksamheter. Finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att Larssons yrkande avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Larsson med fleras yrkande och finner att det avslås.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning: Ja-röst för att bifalla Larsson med fleras yrkande, nejröst för att avslå Larsson med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), Åke Remén (V),
Bengt-Arne Persson (L). Nej-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar
Nordlander (S), Jenny Hansen (C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson
(S), Lisa Sjelin (C),
Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår Larsson med fleras yrkande
med röstetalet 6 nej-röster mot 4 ja-röster.
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BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Inget uppdrag ges till kommunchefen.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), Bengt-Arne Persson (L), Åke
Remén (V).
_____
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Dnr Kommunstyrelsen 2019/333

Patienssäkerhetsberättelse 2018
ÄRENDE
Patientsäkerhetsberättelse för dåvarande socialnämndens verksamheter 2018
presenteras vid dagens sammanträde.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Patientsäkerhetsberättelsen för socialnämndens verksamheter 2018
godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för socialnämndens verksamheter 2018
godkänns.
_____
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Hemställan om tolkning av kommunstyrelsens beslut,
2012-08-29, 136 §
ÄRENDE
Ängersjö Byalag och Föreningen Svenskt landskapsskydd har begärt
kommunens tolkning av kommunstyrelsens beslut § 136/2012 gällande
vindkraftpark på Ängersjökölen, närmare bestämt genom att klargöra om
beslutet innebär något villkor på tidsordning för prövningarna av de olika
parkerna. Kommunstyrelsens beslut § 136/2012 var ett förslag till
kommunens fullmäktige, som därefter avgjorde ärendet i enlighet med vad
kommunstyrelsen hade föreslagit.
Förslaget att tillstyrka Ängersjökölens vindkraftpark under förutsättning att
också Garpkölen och Sandtjärnberget prövas lades fram som ett yrkande
under kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2012, inför beslutet §
136/2012. Det finns inte någon dokumenterad utredning eller något annat
underlag som kan ge närmare upplysningar om hur yrkandet (och sedermera
beslutet) ska förstås. Man kan säga att det för beslutet i fråga inte finns något
material som skulle kunna användas på samma sätt som man vid tolkning av
lag kan använda lagens förarbeten. Det rimligaste i det läget bör då vara att
göra en objektiv tolkning av beslutet, det vill säga att läsa beslutet som det är
skrivet och att inte göra några tolkningar av beslutet utöver det. Beslutet
innehåller inga villkor på i vilken ordning prövningen ska ske eller hur
prövningen ska utfalla. Miljöprövningsdelegationen har också senare prövat
och beslutat om vindkraftparker på Garpkölen och Sandtjärnberget.
Avslutningsvis hör också till saken att miljöprövningsdelegationen har tolkat
kommunfullmäktiges beslut § 110/2012 som en tillstyrkan, vilket
uttryckligen framgår av delegationens tillståndsbeslut från den 14 december
2012. I detta konstateras att ”kommunens tillstyrkan inkom den 10
september 2012”. Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades därefter,
men överklagan avslogs. Tillståndsbeslutet har därmed vunnit laga kraft och
det skulle gå emot den rådande rättsordningen om kommunen genom
revideringar (eller tolkningar om man så vill) av sina sedan tidigare fattade
beslut skulle komma att ifrågasätta rättskraften både av dessa och av
miljöprövningsdelegationens beslut.

Justerandes sign.
33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 128, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Kommunstyrelsen konstaterar att inga villkor angående prövningarnas
tidsordning eller utfall ställs i kommunstyrelsens beslut § 136/2012 eller i
kommunfullmäktiges beslut § 110/2012.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen konstaterar att inga villkor angående prövningarnas
tidsordning eller utfall ställs i kommunstyrelsens beslut § 136/2012 eller i
kommunfullmäktiges beslut § 110/2012.
_____
Beslutet expedieras till:
Ängersjö byalag
Föreningen svenskt landskapsskydd
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Dnr Kommunstyrelsen 2019/248

Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige §
120, detaljplan för Messlingen 3:134
ÄRENDE
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2017 att anta detaljplan för Messlingen
1:134, Kappruet har överklagats och överklagan har bifallits.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars i Ks § 105/2019 att överklaga markoch miljödomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen, samt att begära
anstånd till den 12 april för att utforma överklagandets definitiva form.
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram ett förslag till ett yttrande.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att miljö- och byggförvaltningens
förslag antas som kommunens yttrande.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Miljö- och byggförvaltningens förslag antas som kommunens yttrande.
_____
Beslutet expedieras till:
Mark- och miljööverdomstolen
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Kommunstyrelsens sammanträde den femte juni
ÄRENDE
Kommunstyrelsen har för närvarande ett sammanträde planerat till den 5
juni. Kommunstyrelsens ordförande kommer inte ha möjlighet att närvara
vid sammanträdet i fråga.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
- Kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni flyttas till den 3 juni.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni flytas till den 3 juni.
_____

Justerandes sign.
36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-04-03

KS § 131
Dnr Kommunstyrelsen 2019/341

Meddelanden
ÄRENDE
Följande meddelanden delges kommunstyrelsen vid dagens sammanträde:
-

Beslut från Mark- och miljööverdomstolen, överklagat tillsynsbeslut
målnr M 2052-18; nu fråga om prövningstillstånd.

-

Beslut från Mark- och miljödomstolen, överklagan av Länsstyrelsens
beslut dnr 505-287-18

-

Livsmedelskontroller Norra skolan, Svegsmon, Sonfjällsskolan,
Södra Skolan

-

Yttrande från Miljö- och byggnämnden till Mark- och
miljööverdomstolen, angående prövning av detaljplanen Lofsdalen
26:1 (Fjällvyn), dnr P 10418-18

-

Sammanträdesprotokoll Vaajman Gïele 2019-02-15

-

Sammanträdesprotokoll Inlandskommunernas ekonomiska förening
2019-02-22

-

Svar på skrivelse om lärarlöner

_____
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Dnr Kommunstyrelsen 2019/342

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-02-01–2019-03-22.
Ärende

Beslutsfattare

Bostadsanpassningsbidrag

Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson

Återställningsbidrag

Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson

Interkommunala ersättningar

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever SFI

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever till
grundläggande vuxenutbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever till gymnasial
utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Ansökan om skolskjuts

Bildningsutskottets ordförande
Johan Fredholm
T f förvaltningschef Tina
Hammargård-Svensson

Processkartläggning

HR-chef Britt Paju

Tecknat kollektivavtal

HR-chef Britt Paju

Kulturbidrag

Fritidschef Linda Bergström

Driftbidrag

Fritidschef Linda Bergström

Lokalbidrag

Fritidschef Linda Bergström
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Anställningar

Förskolechef Jana Ahlqvist
Enhetschef Patrick Anderasson
Enhetschef Mikael Berglin
Fritidschef Linda Bergström
Avdelningschef Helena Bredesen
Rektor Cecilia Brodin
Enhetschef Ann Kellgren
Enhetschef Annika Korsby
Rektor Helena Larsson
Enhetschef Anna Lekander
Emma Linder
Anna Quarnå
Niklas Quarnå
Ann-Christine Råstock
Ronny Sandnes-Fundin
Monica Strand
T f förvaltningschef Christina
Svensson-Hammargård

______

Justerandes sign.
39

