SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-08
Kommunstyrelsen

Plats och tid

P1, Medborgarhuset Sveg, 10:00–16:55

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande §§ 133–135, 148–153, 155–180
Lars-Gunnar Nordlander (S), vice ordförande
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Jenny Hansen (C)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Åke Remén (V)
Billy Anklew (LPO)
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Mattsson (M) §§ 136–147; 154
Per-Anders Tapper (LPO)
Ismail Kizilkaya (S)
Ej tjänstgörande ersättare

Bengt-Arne Persson (L)
Lars-Olof Mattsson (M) §§ 133–135; 148–153; 155–180

Övriga närvarande

Britt Paju, HR-chef § 133
Per Palage, HR-konsult § 133
Åsa Elmqvist, IT-tekniker § 134
Cilla Gauffin, miljö- och byggchef §§ 162–163
Gunnel Gyllander, kommunchef
Ola Regnander, ekonomichef
Johan Höglund, kommunsekreterare
Paragrafer 133-180

Underskrifter
Ordförande §§ 133–135, 148–153,
155–180

Anders Häggkvist (C)
Ordförande §§ 136–147;154

Lars-Gunnar Nordlander (S)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Margareta Mahmoud-Persson (KD)
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-08
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 133

Utbildning arbetsmiljöfrågor

§ 134

Elektronisk post och kalender

§ 135

Allmän ekonomisk information

§ 136

Medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar
hand om snöskoterrestriktioner och leder i
Vemdalen med omnejd

2014/8

§ 137

Medborgarförslag om utredning att pengarna gör
mer nytta hos den lokala skoterklubben än till
regleringsområde i Vemdalen

2014/44

§ 138

Medborgarförslag om att lokala trafikregler ska
gälla för snöskoter i Vemdalen

2015/21

§ 139

Medborgarförslag om inga fler regleringsområden
gällande snöskotertrafik

2013/271

§ 140

Medborgarförslag om att inte godkänna ett
regleringsområde i Vemdalen

2013/276

§ 141

Medborgarförslag om inget regleringsområde på
Vemdalsskalet för snöskotertrafik

2013/277

§ 142

Medborgarförslag om att skoterlederna i Vemdalen
ska skötas av den lokala skoterklubben

2014/19

§ 143

Medborgarförslag om att den lokala skoterklubben
ska sköta hantering av skoterlederna

2014/43

§ 144

Medborgarförslag om inga fler reglerområden
gällande snöskotertrafik

2013/265

§ 145

Medborgarförslag om inga fler regleringsområden
gällande snöskotertrafik

2013/266

§ 146

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska
2017/647
besluta om att inte införa reglerområde för snöskoter
i Vemdalen

§ 147

Medborgarförslag om att återremittera
ärendet/beslutet om att inrätta ett reglerområde för
snöskoter i Vemdalenområdet

2017/660

§ 148

Medborgarförslag om möjligheten att förlänga
järnvägsräls från Rätan mot Röros

2018/467

§ 149

Medborgarförslag om spåravgift på skidstadion i
Sveg

2018/637

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

§ 150

Medborgarförslag om cykelväg Överberg-Sveg

2018/398

§ 151

Motion om behov av vägunderhåll, väg 311
Sörvattnet-Tännäs

2018/464

§ 152

Motion om att handlingar till kommunfullmäktige
kan fås på papper

2018/518

§ 153

Motion om anlägga en park vid korsningen
Berggatan-Härjedalsgatan

2018/573

§ 154

Motion om att införa förbud att framföra snöskoter
på vissa marker enligt lokala trafikföreskrifter

2018/606

§ 155

Revisionsrapport - Granskning av organisation och
rutiner för kompetensförsörjning

2019/149

§ 156

Årsredovisning 2018

2019/511

§ 157

Samordningsförbundet Jämtland årsredovisning
2018

2019/408

§ 158

Samordningsförbundet Jämtland revisionsberättelse
2018

2019/408

§ 159

Räddningstjänstförbundets Jämtland årsredovisning
2018

2019/416

§ 160

Räddningstjänstförbundets Jämtland
revisionsberättelse 2018

2019/416

§ 161

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

2019/364

§ 162

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda

2019/426

§ 163

Ny översiktsplan Härjedalens kommun samrådshandling

2018/124

§ 164

Pris på industrimark

2019/418

§ 165

Kommunstyrelsens delegationsordning

2019/457

§ 166

Försäljning av Hede Kyrkby 11:14, före detta
Wemerskolan i Hede

2019/516

§ 167

Utredning av möjligheten över en större scen
inklusive kompletteringslokaler i Funäsdalen

2019/439

§ 168

Hundrastgårdar och hundlatrintömning

2019/420

§ 169

Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)

2019/472

§ 170

Blockhyra elevbostäder

2019/452

§ 171

Patientsäkerhetsberättelse 2018 - Elevhälsan

2019/366

Justerandes sign.
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§ 172

Förfrågan om markköp på Funäsdalen 3:103 i
Bruksvallarna

2019/402

§ 173

Redovisning verkställighet bifallna motioner

2019/522

§ 174

Redovisning verkställighet bifallna
medborgarförslag

2019/524

§ 175

Redovisning ej färdigberedda motioner

2019/521

§ 176

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

2019/523

§ 177

Meddelanden

2019/498

§ 178

Delegationsbeslut

2019/518

§ 179

Härjeåsjöns värdshus, information

§ 180

Webbsändning, information

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 133

Utbildning arbetsmiljöfrågor
ÄRENDE
HR-chef Britt Paju tillsammans med HR-konsult Per Palage informerar om
vilket ansvar kommunstyrelsen har för arbetsmiljöfrågor i kommunen. I och
med att kommunstyrelsen har ansvaret för verksamheten har den också
ansvar för arbetsmiljöfrågorna.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 134

Elektronisk post och kalender
ÄRENDE
IT-tekniker Åsa Elmqvist ger en utbildning om hur man använder Microsoft
Outlooks webbfunktion för elektronisk post och elektronisk kalender.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 135

Allmän ekonomisk information
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en kortare information om kommunens
ekonomiska ställning. Enligt plan ska tertialrapport presenteras vid nästa
sammanträde i kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign.
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2019-05-08

KS § 136
Dnr Kommunstyrelsen 2014/8

Medborgarförslag att Vemdalens snöskoterklubb tar
hand om snöskoterrestriktioner och leder i Vemdalen
med omnejd
ÄRENDE
Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att Vemdalens snöskoterklubb ska ta
hand om snöskoterrestriktionen, leder och annat som ingår, när det gäller
Vemdalen med omnejd.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet. Beslutet
innebär i praktik att kommunen tills vidare inte, vare sig genom att bidra till
inrättandet av ett regleringsområde eller på annat vis, avser att ta något
ytterligare ansvar för reglering av skoteråkning i Vemdalenområdet. Att
bifalla medborgarförslaget får antas innebära ytterligare ingrepp i
regleringen av skotertrafik i Vemdalen. Tills vidare kommer skoteråkningen
i Vemdalen att regleras av terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och de lokala trafikföreskrifter som kommunen sedan tidigare
har beslutat om.
Ekonomi
Ärendet har ingen direkt verkan på kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 136, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 137
Dnr Kommunstyrelsen 2014/44

Medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer
nytta hos den lokala skoterklubben än till
regleringsområde i Vemdalen
ÄRENDE
Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunen ska utreda om inte
pengarna (som har avsatts för att utreda/tillskapa ett regleringsområde
avseende skoteråkning i Vemdalenområdet) gör mer nytta hos den lokala
skoterklubben.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Beslutet innebär i praktik att kommunen tills vidare inte, vare sig genom att
bidra till inrättandet av ett regleringsområde eller på annat vis, avser att ta
något ytterligare ansvar för reglering av skoteråkning i Vemdalenområdet.
Tills vidare kommer då skoteråkningen i Vemdalen att regleras av terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och de lokala trafikföreskrifter
som kommunen sedan tidigare har beslutat om. Det kommer alltså inte från
kommunens sida alls läggas några mer pengar på ett reglerområde för
skoteråkning inom Vemdalenområdet.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 137, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 138
Dnr Kommunstyrelsen 2015/21

Medborgarförslag om att lokala trafikregler ska gälla för
snöskoter i Vemdalen
ÄRENDE
Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att lokala trafikregler ska gälla för
snöskoter i Vemdalenområdet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet. Beslutet
innebär i praktik att kommunen tills vidare inte, vare sig genom att bidra till
inrättandet av ett regleringsområde eller på annat vis, avser att ta något
ytterligare ansvar för reglering av skoteråkning i Vemdalenområdet. Tills
vidare kommer då skoteråkningen i Vemdalen att regleras av
terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och de lokala
trafikföreskrifter som kommunen sedan tidigare har beslutat om.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 138, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 139
Dnr Kommunstyrelsen 2013/271

Medborgarförslag om inga fler regleringsområden
gällande snöskotertrafik
ÄRENDE
Bo Hedin, Lillhärdal, föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det inte
finns något behov av regleringsområde för skotertrafik (i Vemdalenområdet).
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Kommunsledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 139, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 140
Dnr Kommunstyrelsen 2013/276

Medborgarförslag om att inte godkänna ett
regleringsområde i Vemdalen
ÄRENDE
Sam Asp, Hedeviken, föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att inte
godkänna ett regleringsområde (för skoteråkning) i Vemdalen.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare.
Justerandes sign.
16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 141
Dnr Kommunstyrelsen 2013/277

Medborgarförslag om inget regleringsområde på
Vemdalsskalet för snöskotertrafik
ÄRENDE
Per-Ola Sandvold, Hedeviken, föreslår att det inte tillskapas något
regleringsområde för snöskotertrafik på Vemdalsskalet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 142
Dnr Kommunstyrelsen 2014/19

Medborgarförslag om att skoterlederna i Vemdalen ska
skötas av den lokala skoterklubben
ÄRENDE
Per-Gunnar Nyman, Vemdalen, föreslår att skoterlederna ska skötas av den
skoterklubb som finns (i Vemdalen), att hela Vemdalen ska vara reglerat,
samt att markägare och de som är skrivna i byn ska få åka utanför leden.
Skoteruthyrare och ”den som kommer utifrån”, som det får förstås den som
inte äger mark eller inte bor i Vemdalen, föreslås vara tvungna att hålla sig
efter lederna.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalenområdet. Beslutet
innebär i praktik att kommunen tills vidare inte, vare sig genom att bidra till
inrättandet av ett regleringsområde eller på annat vis, avser att ta något ytterligare ansvar för reglering av skoteråkning i Vemdalenområdet. Att bifalla
medborgarförslaget får antas innebära ytterligare ingrepp i regleringen av
skotertrafik i Vemdalen. Tills vidare kommer skoteråkningen i Vemdalen att
regleras av terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och de lokala
trafikföreskrifter som kommunen sedan tidigare har beslutat om.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 142, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 143
Dnr Kommunstyrelsen 2014/43

Medborgarförslag om att den lokala skoterklubben ska
sköta hantering av skoterlederna
ÄRENDE
Carl Eric Friberg, Tännäs, föreslår att kommunen bör göra som Strömsunds
kommun i skoterfrågan i Vemdalen, vilket har förståtts som att kommunen
ska överlåta till den lokala skoterklubben att sköta hanteringen av
skoterleder.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet. Alltså finns
inte längre något ärende hos kommunen som gäller att kommunen i någon
form eller utsträckning alls skulle ta på sig skötseln av skoterleder i
Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik skulle sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

Ks § 143, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 144
Dnr Kommunstyrelsen 2013/265

Medborgarförslag om inga fler reglerområden gällande
snöskotertrafik
ÄRENDE
Frans Pedersen, Sveg, föreslår (som det får förstås) att kommunen beslutar att
inte bidra till att fler reglerområden för skotertrafik skapas inom Härjedalens
kommun. Av motiveringen till förslaget kan man utläsa att förslaget mer
specifikt gäller planerat regleringsområde för skotertrafik i Vemdalenområdet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet med
skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som hittills har
arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett beslut
om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 145
Dnr Kommunstyrelsen 2013/266

Medborgarförslag om inga fler regleringsområden
gällande snöskotertrafik
ÄRENDE
Ewy Carlsson, Vemdalen, föreslår (som det får förstås) att kommunen ska
upphöra med arbetet att skapa ett regleringsområde (för skoter i Vemdalen).
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik skulle sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 146
Dnr Kommunstyrelsen 2017/647

Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska
besluta om att inte införa reglerområde för snöskoter i
Vemdalen
ÄRENDE
Nils-Olof Friberg, Vemdalen, föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att
inte införa reglerområde för snöskoter i Vemdalen.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet.
Andemeningen i medborgarförslaget får därmed anses vara uppfylld. Ett
beslut om bifall skulle dock i praktik sakna verkan.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte i sig kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 147
Dnr Kommunstyrelsen 2017/660

Medborgarförslag om att återremittera ärendet/beslutet
om att inrätta ett reglerområde för snöskoter i
Vemdalenområdet
ÄRENDE
Yngve Börne, Glöte, föreslår att ärendet om att inrätta ett reglerområde för
skoter i Vemdalsområdet återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april 2019 Ks § 117 att avsluta arbetet
med skoterreglerområde i Vemdalen och att upplösa den arbetsgrupp som
hittills har arbetat med skoterreglerområde i Vemdalsområdet. Alltså finns
inte längre något ärende om skoterregleringsområde i Vemdalsområdet att
återremittera, på vare sig kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens bord.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning, på grund av jäv.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 148
Dnr Kommunstyrelsen 2018/467

Medborgarförslag om möjligheten att förlänga
järnvägsräls från Rätan mot Röros
ÄRENDE
Christina Bäckman, Hede, föreslår att järnvägsräls förlängs från Rätan mot
Röros. Ärendet berör Trafikverket och kommer därför att delges
myndigheten.
Härjedalens kommun ser positivt på ökad tågtrafik, och ser gärna att
tågbanan byggs ut i kommunen.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget om förlängning av järnvägsräls från Rätan mot Röros
avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare

Justerandes sign.
26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 149
Dnr Kommunstyrelsen 2018/637

Medborgarförslag om spåravgift på skidstadion i Sveg
ÄRENDE
Jens Mehlqvist, Sveg, föreslår att en spåravgift för privatpersoner införs på
Svegs skidstadion.
De flesta spårsystem tar idag ut en spåravgift för att till viss del täcka de
kostnader som uppstår i samband med spårning av skidspår. Till exempel
kostnader kopplade till pistmaskin/skoter och övrig spårdragningsutrustning,
bränsle till maskiner, konstsnösystem samt inköp av nyare utrustning.
Ekonomi
Beslutet påverkar kommunens ekonomi positivt.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Medborgarförslaget bifalls.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till
spåravgift inför säsongen 2019/2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget bifalls.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till
spåravgift inför säsongen 2019/2020.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställare
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 150
Dnr Kommunstyrelsen 2018/398

Medborgarförslag om cykelväg Överberg-Sveg
ÄRENDE
Eva Jonsson, Sveg, föreslår att kommunen anlägger en cykelväg från
Överberg till Sveg. Sträckan är cirka 4,5 kilometer lång. Vägarna längs
vilken cykelvägen föreslås är allmänna vägar, Rv 84 och Lv 506.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Medborgarförslaget avslås.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens gatukontor överlämnar ärendet till
Trafikverket vid kommande strategimöte.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Medborgarförslaget avslås.
- Samhällsbyggnadsförvaltningens gatukontor överlämnar ärendet till
Trafikverket vid kommande strategimöte.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 151
Dnr Kommunstyrelsen 2018/464

Motion om behov av vägunderhåll, väg 311 SörvattnetTännäs
ÄRENDE
Karin Holmin (VH) föreslår att kommunen uppvaktar Trafikverket för att
påskynda det akuta behovet av upprustning på väg 311. Kommunstyrelsen
föreslås få ansvaret för att uppvaktningen genomförs, samt för att därefter
informera kommunfullmäktige.
Väg 311 mellan Sörvattnet och Tännäs har varit i dåligt skick. Kommunen
har under ett antal tillfällen påtalat och diskuterat detta med Trafikverket.
Senast det gjordes var 2017-05-16.
Under sommaren 2018 påbörjades beläggningsarbeten på sträckan, vilka
skall färdigställas under 2019.
Vägen är i mycket bättre skick idag efter de åtgärder som är gjorda.
Kommunen fortsätter att föra samtal med Trafikverket om möjligheten att få
en bättre linjeföring av vägen. Räta kurvor och krön samt få en bättre
förstärkning för att klara tung trafik.
Kommunen för dialog att få väg 314 mellan Ytterhogdal och Kölsillre i
bättre skick vid strategimöten med Trafikverket.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 151, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Motionen avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Motionär

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 152
Dnr Kommunstyrelsen 2018/518

Motion om att handlingar till kommunfullmäktige kan
fås på papper
ÄRENDE
Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att handlingarna till fullmäktige skall
återgå på papper till de som i fortsättningen önskar det.
Kommunfullmäktige beslutade § 57/2015 att införa digitala utskick av
möteshandlingar och inköpa läsplattor till de förtroendevalda.
Kommunfullmäktige förtydligade beslutet § 218/2017 att möteshandlingar
vid kommunfullmäktiges sammanträden ska distribueras digitalt till
ledamöterna.
Fjällgärde menar att personer som inte behärskar datorteknik ställs utanför
samhället och yrkar att fullmäktiges beslut rivs upp eller att de som inte
behärskar tekniken även i fortsättningen får handlingarna på papper.
Kommunen erbjuder utbildning och hjälp för de som har problem att handha
den nya tekniken.
Ekonomi
Digital distribution av handlingar medför lägre kostnader för papper och
porto. Arbetsåtgången för kanslipersonalen är mindre vid ett digitalt utskick.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
YRKANDE
Åke Remén (V) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag med
tillägget att de som har behov av det ska få kommunfullmäktiges handlingar
skickade till sig på papper.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 152, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
Ordförande prövar därefter Reméns tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Motionen avslås.
- De som har behov av det ska få kommunfullmäktiges handlingar skickade
till sig på papper.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 153
Dnr Kommunstyrelsen 2018/573

Motion om anlägga en park vid korsningen BerggatanHärjedalsgatan
ÄRENDE
Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att kommunen anlägger av en park vid
korsningen Berggatan-Härjedalsgatan.
Förslaget gäller en tomt i korsningen på Bergatan och Härjedalsgatan. Det är
inte kommunen, utan Härjegårdar Fastighets AB äger marken och bolaget
planerar att anlägga en parkeringsplats på fastigheten.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Motionen avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Motionär

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 154
Dnr Kommunstyrelsen 2018/606

Motion om att införa förbud att framföra snöskoter på
vissa marker enligt lokala trafikföreskrifter
ÄRENDE
Nils-Olof Friberg (LPO) föreslår att kommunfullmäktige bör ge i uppdrag att
införa förbud att framföra snöskoter på vissa marker enligt lokala
trafikföreskrifter i samarbete med de lokala snöskoterklubbarna.
Lokala trafikföreskrifter är inte tänkta att användas ”i terrängen på fjället”
det framgår av 1 kap. 1 § trafikförordningen;
”1 kap. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i
terräng. Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i
terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594).”
Kommunens näringslivsavdelning har den 28 januari haft en träff med
Vemdalens snöskoterklubb där man uppmanade klubben att komma med ett
förslag gällande leder och förbudsområden i Vemdalenområdet.
Snöskoterklubben, markägarna och näringen i området måste samarbeta och
hitta en lösning på de problem som finns.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning på grund av
jäv.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 154, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Vice ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Motionen avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Motionär

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 155
Dnr Kommunstyrelsen 2019/149

Revisionsrapport - Granskning av organisation och
rutiner för kompetensförsörjning
ÄRENDE
Kommunens revisorer har i revisionsrapporten ”Granskning av organisation
och rutiner för kompetensförsörjning” granskat kommunens HR-avdelning
och lämnat en rad rekommendationer.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på
revisionsrapporten. Förslaget presenteras vid dagens sammanträde.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Kommunledningsförvaltningens förslag antas som svar på
revisionsrapporten.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningsförvaltningens förslag antas som svar på
revisionsrapporten.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisorerna

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 156
Dnr Kommunstyrelsen 2019/511

Årsredovisning 2018
ÄRENDE
Kommunens ekonomiavdelning har upprättat ett förslag till årsredovisning
2018. Förslaget presenteras vid dagens sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ekonomiavdelningens förslag
ändras, så att måluppfyllelsen av målet ”Vi ska erbjuda ett rikt kultur- och
fritidsliv som attraherar alla för fritid” markeras som ”delvis uppnått”, och
därefter fastställs som årsredovisning 2018.
Billy Anklew (LPO) yrkar bifall till Häggkvists yrkande med tillägget att
innan förslaget fastställs som årsredovisning ska också måluppfyllelsen för
målet ”Vi ska samverka med näringslivet” markeras som ”ej uppfyllt”.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först sitt yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter Anklews tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Ekonomiavdelningens förslag ändras, så att måluppfyllelsen av målet ”Vi
ska erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla för fritid”
markeras som ”delvis uppnått”, och fastställs med ändringen som
årsredovisning 2018.
RESERVATION
Billy Anklew (LPO) reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 157
Dnr Kommunstyrelsen 2019/408

Samordningsförbundet Jämtland årsredovisning 2018
ÄRENDE
Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 och skickat den till förbundets medlemmar.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 158
Dnr Kommunstyrelsen 2019/408

Samordningsförbundet Jämtland revisionsberättelse
2018
ÄRENDE
De revisorer som har utsetts att granska Samordningsförbundets i Jämtlands
län verksamhet under verksamhetsåret 2018 har upprättat en revisionsberättelse och skickat den till förbundets medlemmar. Revisorerna tillstyrker
att förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
Beslutet expedieras till:
- Kommunfullmäktiges presidie

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 159
Dnr Kommunstyrelsen 2019/416

Räddningstjänstförbundets Jämtland årsredovisning
2018
ÄRENDE
Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för
verksamhetsåret 2018 och skickat den till förbundets medlemmar.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Räddningstjänstförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Räddningstjänstförbundets i Jämtlands län årsredovisning 2018 godkänns.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 160
Dnr Kommunstyrelsen 2019/416

Räddningstjänstförbundets Jämtland
revisionsberättelse 2018
ÄRENDE
De revisorer som har utsetts att granska Räddningstjänstförbundets i
Jämtlands län verksamhet under verksamhetsåret 2018 har upprättat en
revisionsberättelse och skickat den till förbundets medlemmar. Revisorerna
tillstyrker att förbundets direktion samt de enskilda medlemmarna i
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
- Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Revisionsberättelsen överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
Beslutet expedieras till:
- Kommunfullmäktiges presidie

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 161
Dnr Kommunstyrelsen 2019/364

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
ÄRENDE
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning
för kommunfullmäktige. De två huvudsakliga förändringarna är dels att
kommunens bestämmelser om allmänpolitisk debatt föreslås arbetas in i
arbetsordningen, dels att bestämmelserna om valberedningens
sammansättning ändras så att dessa bättre stämmer överens med
kommunallagens bestämmelser. Bestämmelserna om valberedningen är för
närvarande i princip oförenliga med kommunallagens (SFS 2017:725)
bestämmelser om hur val till beredningar ska förrättas och kan i praktik
orsaka oklarheter kring hur valet till beredningen ska förrättas. Av både
principiella och praktiska skäl vore det därför lämpligt att
kommunfullmäktiges arbetsordning ändras på sådant sätt att den bättre
överensstämmer med lagen.
Utöver de två större ändringarna har vissa redaktionella ändringar gjorts.
Samtliga ändringar som har gjorts jämfört med den gällande arbetsordningen
är markerade i förslaget.
Ekonomi
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning antas som
kommunfullmäktiges arbetsordning.
YRKANDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar bifall till
kommunledningsutskottets förslag med ändringen att tidsbegränsningarna i
avsnittet om den allmänpolitiska debatten tas bort.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 161, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Mahmoud-Perssons yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Förslaget till kommunfullmäktiges arbetsordning antas med ändringen att
tidsbegränsningarna i avsnittet om den allmänpolitiska debatten tas bort.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 162
Dnr Kommunstyrelsen 2019/426

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
ÄRENDE
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny politisk
organisation antogs också nya bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda. Då bestämmelserna började tillämpas visade sig att de kan
förtydligas. I förslaget har till exempel förtydligats att intyg om förlorade
inkomster ska lämnas årligen, samt att inga ersättningar för förlorade inkomster betalas om intyg saknas. I förslaget finns också en utökad rätt till
ersättningar för icke tjänstgörande ersättare. Det har även förtydligats vad
som gäller för årsarvoderade politiker när dessa deltar vid fullmäktiges
sammanträde.
Ekonomi
Att utöka icke tjänstgörande ersättares rätt till ersättningar kommer innebära
en kostnadsökning. Med dagens regler och sammansättning i de berörda
organen skulle kostnaden för sammanträdesarvoden till icke tjänstgörande
ersättare i teorin högst kunna uppgå till cirka 43 000 kr. Motsvarande summa
om förslaget antas skulle vara cirka 117 000 kr.
Påverkan på restids- och kilometerersättningar samt ersättningar för
förlorade inkomster är svårare att beräkna, men under antagandena att
samtliga ersättare har en resväg till sammanträdet om 40 km, ett
inkomstbortfall per timme om 160 kr och för varje sammanträde förlorar 8
timmar inkomst, kan kostnaden vid idag rådande förutsättningar i teori som
högst bli cirka 111 000 kr. Motsvarande summa om förslaget antas blir cirka
277 000 kr. Inga gemensamma nämnder utöver gemensamma miljö- och
byggnämnden har tagits med i beräkningarna.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 162, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Förslaget till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
antas med tillägget att det i bestämmelserna införs en regel som begränsar
ersättningen för förlorad arbetsinkomst till högst 2 500 kronor per dag.
- 9 § andra stycket i Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd i
Härjedalens kommun ändras från ”Oppositionsråd arvoderas enligt 6 §
’Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.’” till
”Oppositionsråd arvoderas enligt ’Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda.’”
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Förslaget till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
antas med tillägget att det i bestämmelserna införs en regel som begränsar
ersättningen för förlorad arbetsinkomst till högst 2 500 kronor per dag.
- 9 § andra stycket i Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd i
Härjedalens kommun ändras från ”Oppositionsråd arvoderas enligt 6 §
’Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.’” till
”Oppositionsråd arvoderas enligt ’Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda.’”
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 163
Dnr Kommunstyrelsen 2018/124

Ny översiktsplan Härjedalens kommun samrådshandling
ÄRENDE
Beslut om revidering och finansiering av ny översiktsplan togs av
kommunfullmäktige 2015-11-23 § 220. Miljö- och byggavdelningen har
ansvarat för arbetet med framtagande av ny översiktsplan. Arbetet
påbörjades 2016.
Översiktsplanen redovisar grunddragen i fråga om den avsedda
användningen av mark och vattenområden både ur ett utvecklande och
hänsynstagande perspektiv. Översiktsplanen skapar en politisk målbild över
hur kommunen ska utvecklas som helhet, den skapar beredskap för det
oplanerade och oväntade och främjar en hållbar utveckling samt god
kommunal ekonomi.
Översiktsplanen är digital och finns tillgänglig på www.herjedalen.se
Syftet med samrådet är att få in synpunkter från kommunens medborgare,
medlemmar och företagare samt andra myndigheter, grannkommuner och
olika intresseorganisationer så översiktsplanen förankras och ytterligare
förbättras. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter tas om hand och
arbetas in i planförslaget, för att under senhösten 2019 skickas ut på
utställning.
Ekonomi
Beslut om finansiering av ny översiktsplan togs av kommunfullmäktige
2015-11-23 § 220. Ärendet förväntas i nuläget rymmas inom befintlig
budget.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
skicka ut översiktsplanen på samråd under tiden 15 maj till 15 juli 2019.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 163, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen skickar ut översiktsplanen på samråd under tiden 15
maj till 15 juli 2019
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggavdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 164
Dnr Kommunstyrelsen 2019/418

Pris på industrimark
ÄRENDE
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt prisbilden och gällande
principer vid försäljning av industrimark i angränsande kommuner och i
dagsläget fått information från Bergs, Ljusdals och Älvdalens kommuner:
Bergs kommun
Priset på planlagd industrimark är 60 kronor/kvadratmeter, medan priset för
mark utanför detaljplan, så kallad råmark, är 20 kronor/kvadratmeter.
Älvdalens kommun
Priset består av en exploateringsavgift på 54 000 kronor plus 10
kronor/kvadratmeter. Exploateringsavgiften är kopplad till basbeloppet och
är därmed indexreglerad. Normal storlek på industritomter är 3 000–5 000
kvadratmeter. Vid tomtstorlekar över 1 hektar betalas två
exploateringsavgifter. Utgående från storlek på industritomter får man då ett
totalpris på 21–28 kronor/kvadratmeter.
Ljusdals kommun
Här har man en något varierande prisbild med avseende på läget.
Område 1 vid Ljusdal ligger vid infarten till tätorten vid riksväg 84 mot
Hudiksvall, där är priset 50 kronor/kvadratmeter för nyetablering och
35 kronor/kvadratmeter vid utökning av befintlig tomt.
Område 2 vid Ljusdal ligger lite längre från tätorten och inte vid en riksväg,
pris 28 kronor/kvadratmeter.
Område 3 mellan Ljusdal och Färila ligger vid riksväg 83, pris
20 kronor/kvadratmeter.
Område 4 utanför Färila, ej direkt vid men nära tillgång till riksväg 83, pris
25 kronor/kvadratmeter.
Område 5 utanför Järvsö vid riksväg 83, pris
25 kronor/kvadratmeter.
Ekonomi
För att priset ska harmoniera med våra grannkommuner bör det kunna höjas
till cirka 20–25 kronor/kvadratmeter.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 164, fortsättning
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Priset på industrimark ändras till 20 kronor/kvadratmeter från och med 1
oktober 2019.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
- Priset på industrimark ändras till 20 kronor/kvadratmeter från och med 1
oktober 2019.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 165
Dnr Kommunstyrelsen 2019/457

Kommunstyrelsens delegationsordning
ÄRENDE
Härjedalens kommun genomförde vid årsskiftet 2018/2019 en ändring av
den politiska organisationen. Flera av kommunens nämnder avvecklades och
ansvaret för dessa nämnders verksamhet lades på kommunstyrelsen. Tanken
var att nämnderna skulle ersättas av utskott under kommunstyrelsen med
beredningsansvar för samma ämnesområden som nämnderna tidigare
ansvarade för. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen kan ett utskott ges rätt att
på nämndens (kommunstyrelsens i detta fall) vägnar besluta i grupper av
ärenden. Syftet med det förslag som kommunledningsförvaltningen har tagit
fram är tvådelat. Dels att tydliggöra gränsdragningen, vad gäller beslutsrätt,
mellan kommunstyrelsen, utskotten och individuella beslutsfattare; dels att
snabba på kommunens beslutsfattande genom att delegera till utskotten
ärenden som inte måste beslutas av kommunstyrelsen i helhet och inte redan
är delegerade till enskild beslutsfattare.
Ekonomi
En eventuell ändring av kommunstyrelsens delegationsordning förväntas inte
ha någon omedelbar påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Förslaget till delegationsordning antas som kommunstyrelsens
delegationsordning.
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Delegationsordningen ändras angående beslut gällande erbjudande om
fritidshem och förskola enligt skollagen kapitel 14:6 samt 8:7, delegat ändras
från förvaltningschef till rektor.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget till delegationsordning
antas med ändringen att beslut gällande erbjudande om fritidshem och
förskola enligt 14 kap. 6 § och 8 kap. 7 § skollagen delegeras till rektor,
istället för till förvaltningschef.
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 165, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget till delegationsordning antas med ändringen att beslut gällande
erbjudande om fritidshem och förskola enligt 14 kap. 6 § och 8 kap. 7 §
skollagen delegeras till rektor, istället för till förvaltningschef.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansli
Förvaltningschefer

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 166
Dnr Kommunstyrelsen 2019/516

Försäljning av Hede Kyrkby 11:14, före detta
Wemerskolan i Hede
ÄRENDE
Hotell- och restaurangutbildningen vid Wemerskolan i Hede lades ner för
flera år sedan på grund av för få sökande till utbildningen. Fastigheten har
sedan dess delvis stått tom och delvis använts till andra verksamheter. För
närvarande bedrivs SFI-verksamhet i huvudbyggnaden och annexet används
som kontorslokal för kommunens verksamheter.
Vid en försäljning ingår ett hyreskontrakt med Härjedalens kommun på
kontorsdelen i annexet under en tid som överenskoms med köparen. SFI
flyttar till annan lokal.
Fastigheten läggs ut till försäljning, där tilltänkta köpare får lämna ett pris
och en verksamhetsidé för fastigheten. Kommunen förbehåller sig fri
prövningsrätt.
Ekonomi
Förslaget innebär inga extra kostnader.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att fastigheten Hede kyrkby 11:14,
före detta Wemerskolan, läggs ut till försäljning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Fastigheten Hede kyrkby 11:14, före detta Wemerskolan, läggs ut till
försäljning.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 167
Dnr Kommunstyrelsen 2019/439

Utredning av möjligheten över en större scen inklusive
kompletteringslokaler i Funäsdalen
ÄRENDE
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en utredning över
möjligheterna att bygga en stor scen inklusive kompletteringslokaler i
Funäsdalsområdet.
Kommunen har för närvarande ingen ekonomisk möjlighet att medverka i
byggandet av en stor scen i Funäsdalsområdet. Det finns liknade lokaler i
Tännäs, på fjällmuseet och i Ramundberget som kan användas till ändamålet
i något mindre skala.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
- Kommunen kommer inte att medverka i byggandet av en stor scen
inklusive kompletteringslokaler i Funäsdalsområdet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunen kommer inte att medverka i byggandet av en stor scen
inklusive kompletteringslokaler i Funäsdalsområdet.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 168
Dnr Kommunstyrelsen 2019/420

Hundrastgårdar och hundlatrintömning
ÄRENDE
För närvarande är kommunen ansvarig att dela ut hundlatrinpåsar samt
tömma hundlatriner och skicka dem till förbränning, för en kostnad på
70 000 kronor om året. Detta är inte en kommunal kärnverksamhet. Samma
sak gäller underhåll och drift av hundrastgården i Sveg.
Ekonomi
Förslaget innebär en besparing på cirka 70 000 kronor.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
- Fortsättningsvis kommer kommunen inte tillhandahålla hundlatrinstationer
och hundlatrinpåsar.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om intresse
finns hos Östra Härjedalens brukshundsklubb att ta över driften av
hundrastgården i Sveg.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Fortsättningsvis kommer kommunen inte tillhandahålla hundlatrinstationer
och hundlatrinpåsar.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att undersöka om intresse
finns hos Östra Härjedalens brukshundsklubb att ta över driften av
hundrastgården i Sveg.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 169
Dnr Kommunstyrelsen 2019/472

Lite mer lika - översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)
ÄRENDE
Finansdepartementet har skickat utredningen ”Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)” på
remiss till Sveriges kommuner. Kommunledningsförvaltningen har tagit
fram ett förslag daterat 2019-05-08 till svar på remissen.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsförvaltningens
förslag antas som kommunens svar på remissen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningsförvaltningens förslag antas som kommunens svar på
remissen.
_____
Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 170
Dnr Kommunstyrelsen 2019/452

Blockhyra elevbostäder
ÄRENDE
Härjedalens gymnasium önskar fortsätta med att blockhyra ett antal
lägenheter för sina elever. Syftet är bland annat att behålla gymnasiets
attraktionskraft och få sökande elever från andra kommuner samt att samla
eleverna på ett ställe för att öka den sociala samvaron. Fördelen är att
elevbostäder kan förmedlas och placeras utan att hänsyn behöver tas till
uthyrarens kösystem.
Härjegårdar Fastighets AB avser att lägga upp hantering av elevbostäder i ett
separat system. En överenskommelse kan träffas om uthyrningens upplägg.
Härjegårdar ansvarar då för kontraktsskrivning och hyresavisering till
eleverna.
Ekonomi
Kostnader uppkommer för kommunen vid utebliven uthyrning eller om
glapp i uthyrning uppstår under sommaren efter avgångselever.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
- Att Härjedalens kommun av Härjegårdar Fastighets AB utöver de redan
aktuella 28 lägenheterna utökar blockhyran av elevbostäder med nitton
lägenheter. Målet är att alla lägenheter i fastigheterna Ulvkälla 2:24 och 6:68
ska blockhyras av Härjedalens kommun för gymnasiets räkning.
- Förvaltningschef bildning får i uppdrag att träffa överenskommelse med
Härjegårdar Fastighets AB.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till bildningsutskottets förslag
med tillägg att bildningsförvaltningen ska stå för eventuella extra kostnader i
samband med beslutet.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 170, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Härjedalens kommun utökar, utöver de redan aktuella 28 lägenheterna,
blockhyran hos Härjegårdar Fastighets AB av elevbostäder med nitton
lägenheter. Målet är att alla lägenheter i fastigheterna Ulvkälla 2:24 och 6:68
ska blockhyras av Härjedalens kommun för gymnasiets räkning.
- Förvaltningschef bildning får i uppdrag att träffa överenskommelse med
Härjegårdar Fastighets AB
- Bildningsförvaltningen ska stå för eventuella extra kostnader i samband
med beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef bildning

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 171
Dnr Kommunstyrelsen 2019/366

Patientsäkerhetsberättelse 2018 - Elevhälsan
ÄRENDE
I skollagen (SFS 2010:800) redogörs för elevhälsans huvudsakliga uppgifter.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens
utveckling mot utbildningens mål. För elevhälsans medicinska insatser ska
det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Varje elev i de
obligatoriska skolformerna ska under sin skoltid erbjudas minst tre
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett hälsobesök. Eleverna får
däremellan vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat
som har uppnåtts.
Förslag till patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska
insatser i Härjedalens kommun 2018 har upprättats.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
- Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser i
Härjedalens kommun 2018 godkänns.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insatser i
Härjedalens kommun 2018 godkänns.
_____
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 172
Dnr Kommunstyrelsen 2019/402

Förfrågan om markköp på Funäsdalen 3:103 i
Bruksvallarna
ÄRENDE
Mattias Hoflin, Bruksvallarna, har begärt att få köpa en del av kommunens
fastighet Funäsdalen 3:103 att lägga till fastigheten Funäsdalen 3:125.
Området ska användas för uppförande av ett bostadshus. Byggnaden
kommer sannolikt att beröra befintliga VA-ledningar i området. Fastigheten
Funäsdalen 3:125 är sedan tidigare bebyggd med två friliggande bostadshus.
En eventuell försäljning är beroende av att bygglov beviljas på aktuellt
område.
Ekonomi
Under förutsättning att intressenten står för eventuella kostnader i samband
med försäljningen, så kommer inte kommunens ekonomi att påverkas
negativt.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
- Kommunen går vidare med en försäljning av del av Funäsdalen 3:103
under förutsättning att intressenten:
1. Medger att bekosta en flytt av befintliga VA-ledningar på området, där
flytten utförs enligt specifikationer och under ledning av driftbolaget Vatten
& miljöresurs
2. Uppvisar positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett
enbostadshus på området.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 172, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunen går vidare med en försäljning av del av Funäsdalen 3:103
under förutsättning att intressenten:
1. Medger att bekosta en flytt av befintliga VA-ledningar på området, där
flytten utförs enligt specifikationer och under ledning av driftbolaget Vatten
& miljöresurs
2. Uppvisar positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett
enbostadshus på området.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 173
Dnr Kommunstyrelsen 2019/522

Redovisning verkställighet bifallna motioner
ÄRENDE
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa om eller hur de motioner som har bifallits därefter har
verkställts.
Rapport över verkställigheten av bifallna motioner redovisas vid dagens
sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten kompletteras med
motion om heltid och delade turer (dnr Ks 2016/521) och därefter
överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten kompletteras med motion om heltid och delade turer (dnr Ks
2016/521) och överlämnas därefter till kommunfullmäktige.
_____
Beslutet expedieras till:
- Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 174
Dnr Kommunstyrelsen 2019/524

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag
ÄRENDE
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa om eller hur de medborgarförslag som har bifallits därefter
har verkställts.
Rapport över verkställigheten av bifallna medborgarförslag redovisas 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.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 175
Dnr Kommunstyrelsen 2019/521

Redovisning ej färdigberedda motioner
ÄRENDE
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa vilka motioner som ännu inte är färdigberedda.
Rapport över motioner som inte är färdigberedda redovisas vid dagens
sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten kompletteras med
motion om upphandling och hantering av arbetskläder (dnr Ks 2018/617)
och motion om samverkan Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens
kommun för utveckling av Lärcentrum, vuxnas lärande och folkbildning (dnr
Ks 2018/618) och därefter överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten kompletteras med motion om upphandling och hantering av
arbetskläder (dnr Ks 2018/617) och motion om samverkan Region Jämtland
Härjedalen och Härjedalens kommun för utveckling av Lärcentrum, vuxnas
lärande och folkbildning (dnr Ks 2018/618) och överlämnas därefter till
kommunfullmäktige.
_____
Beslutet expedieras till:
- Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 176
Dnr Kommunstyrelsen 2019/523

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag
ÄRENDE
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.
Rapport över medborgarförslag som inte är färdigberedda redovisas 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.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 177
Dnr Kommunstyrelsen 2019/498

Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
 Brev om Inlandsbanan, Inlandskommunernas ekonomiska förening
 Rapporter, tillsyn enligt miljöbalken: Svegs badhus, Svedjegården,
Senioren, Norra skolan, Lofsdalens skola
 Revisionsrapport gemensam nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner, Region J/H:s revisorer
 Riksintressen för trafikslagens anläggningar, Trafikverket
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 178
Dnr Kommunstyrelsen 2019/518

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-03-01–2019-03-04-26.
Ärende

Beslutsfattare

Bostadsanpassningsbidrag

Fastighetssamordnare AnnKristin Olofsson

Mottagande av elever SFI

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever till
gymnasial utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Lönebidrag

Fritidschef Linda Bergström

Driftbidrag samlingslokal

Fritidschef Linda Bergström

Kursbidrag

Fritidschef Linda Bergström

LOK-stöd

Fritidschef Linda Bergström

Anställningar

Kostchef Klaus Dudenhöfer
Enhetschef Eva Eriksson
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Enhetschef Patrick
Andreasson

_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 179
Dnr Ks 2019/204

Härjeåsjöns värdshus, information
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade den 3 april, Ks § 116/2019, att lägga ut
Härjeåsjön 1:11 (Härjeåsjöns värdshus) till försäljning. Kommunchef Gunnel
Gyllander informerar om de åtgärder som hittills vidtagits för att sälja
fastigheten.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-08

KS § 180

Webbsändning, information
ÄRENDE
Billy Anklew (LPO) ställer en fråga om varför webbsändningen vid det
senaste kommunfullmäktige inte fungerade som den skulle. Kommunchef
Gunnel Gyllander svarar att det beror på ett hårdvarufel. Utförligare
information kommer att lämnas vid ett senare kommunstyrelsesammanträde.
_____

Justerandes sign.
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