SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-22
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Medborgarhuset P1, 10:00–16:50

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Jenny Hansen (C)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Olle Larsson (LPO)
Magnus Karlsson (S)
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Bengt-Arne Persson (L)
Per-Anders Tapper (LPO)
Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Mattsson (M)

Övriga närvarande

Malin Elmerstig, projektledare Framtidens position § 181
Kjell Hansen, SLU § 181
Tove Ortman, SLU §§ 181–182
Jonas Kojan, förvaltningschef tillväxt och utveckling §§ 181–182
Mats Sjöstedt, avdelningschef IT och kansli § 181
Ola Regnander, ekonomichef §§ 181–188
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB § 183
Stig Holm, styrelseordförande Härjegårdar fastighets AB § 183
Anda Embretsen, socialchef § 190
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter

Paragrafer 181–193
Ordförande

Anders Häggkvist (C)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Bengt-Arne Persson (L)
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
2019-05-22
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Meborgarhuset P1, 16:50—17:00

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Jenny Hansen (C)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Olle Larsson (LPO)
Magnus Karlsson (S)
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Bengt-Arne Persson (L)
Per-Anders Tapper (LPO)
Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Mattsson (M)

Övriga närvarande

Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter

Paragraf 194
Ordförande

Anders Häggkvist (C)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Bengt-Arne Persson (L)
INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala anslagstavla.
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-22
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 181

Framtidens position

§ 182

Regional utvecklingsstrategi, information

§ 183

Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets
AB

§ 184

Allmän ekonomisk information

§ 185

Medborgarförslag om inackorderingsbidrag för
elever i årskurs 7-9

2018/532

§ 186

Medborgarförslag om att dela ut gratis
komposteringspåsar till hushållen i Härjedalen

2019/15

§ 187

Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag

2019/474

§ 188

VA-plan

2019/444

§ 189

Överklagat beslut, val av oppositionsråd

2019/568

§ 190

Avgifter inom äldreomsorg

2019/445

§ 191

Yttrande över förslag på vägnamn, Vemdalens
kyrkby 56:140 med flera

2019/594

§ 192

Yttrande över förslag på vägnamn, Funäsdalen
8:112 och Funäsdalen 27:8

2019/595

§ 193

Yttrande över förslag på vägnamn, Lofsdalen 2:350
med flera

2019/596

§ 194

Försäljning Härjeåsjön 1:11

2019/204

Justerandes sign.
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2019/570

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 181

Framtidens position
ÄRENDE
Kjell Hansen och Tove Ortman från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
tillsammans med projektledare Malin Elmerstig informerar om aktuell
forskning kring småtätorter – vad som utmärker dem, hur de utvecklas och
hur framtiden ser ut för dem.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 182

Regional utvecklingsstrategi, information
ÄRENDE
Förvaltningschef tillväxt och utveckling, Jonas Kojan, informerar om arbetet
med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. Region
Jämtland/Härjedalen har gett konsultföretaget WSP i uppdrag att ta fram en
regional strukturanalys och arbetet med denna analys pågår för närvarande.
Kojan informerar om vad som hittills framkommit i analysen.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 183
Dnr Kommunstyrelsen 2019/570

Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB
ÄRENDE
Härjegårdar Fastighets AB befinner sig i en mycket svår ekonomisk
situation. Bakgrunden till detta är behovet av nedskrivningar av
fastigheternas värde i samband med nya fastighetsvärderingar och en
dramatisk ökning av vakansgraden i bolagets bestånd det senaste året.
Fastighetsbolaget har också ett antal lokaler som renoverades för att fungera
som så kallade HVB-hem i samband med flyktingkrisen, och som nu står
tomma.
Härjegårdar behöver avyttra ett antal fastigheter för att vända befarade
underskott till överskott. Bolaget har tagit fram två listor med fastigheter
som man önskar avyttra, ärendets bilaga 1 och 2. Enligt kommunens
ägardirektiv ska kommunfullmäktiges godkännande inhämtas för
försäljningar av fastigheter över 5 000 000 kronor, exklusive moms.
Efter en försäljning av fastigheterna skulle Härjegårdars omsättning
understiga 80 000 000 kronor, vilket innebär att man inte omfattas av
Skatteverkets ned- och uppskrivningsregler (så kallade K3-regelverket).
Ekonomi
Förslaget innebär att Härjegårdar Fastighets AB ges möjlighet att skapa ett
överskott i ekonomin, istället för underskott.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
att Härjegårdar Fastighets AB genomför försäljningar av fastigheter i
enlighet med bilaga 1 och 2.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KF § 183, fortsättning
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet återremitteras till
Härjegårdar fastighets AB för att kompletteras med bokfört värde på
fastigheterna i Hede samt med statistik över hur uthyrningsläget ser ut i
dagsläget.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras till Härjegårdar fastighets AB för att kompletteras
med bokfört värde på fastigheterna i Hede samt med statistik över hur
uthyrningsläget ser ut i dagsläget.
_____
Beslutet expedieras till:
Härjegårdar fastighets AB
Kommunchef
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 184

Allmän ekonomisk information
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander presenterar ekonomisk rapport över första
tertialet 2019. Kommunens ekonomiska läge är fortsatt ansträngt och mycket
talar för att kommunen även i år kommer redovisa ett negativt resultat.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 185
Dnr Kommunstyrelsen 2018/532

Medborgarförslag om inackorderingsbidrag för elever i
årskurs 7-9
ÄRENDE
Johan Karlsson, Svartåsvallen, föreslår att inackorderingsbidrag för elever i
årskurs sju till nio ska utgå med 1 800 kronor per månad från september till
maj.
I skollagen regleras inackorderingstillägg i 15 kap. 32 §, av vilken framgår
att en förutsättning för att kommunen ska vara skyldig att lämna
inackorderingstillägg är att eleven i fråga går i gymnasieskolan.
Ekonomi
I villkor för inackorderingstillägg framtagna för gymnasiet, framgår att
elever ska ha minst 60 kilometer resväg enkel riktning för att berättigas
tillägg och då utgår ersättning i storleksordning 1 600 kronor per månad från
september till maj. Det finns i dagsläget en ort i kommunen där bosättning är
längre än 60 kilometer från närmaste skola med högstadium, Lofsdalen.
Läsåret 2018/19 finns sju elever i årskurs sju till nio från Lofsdalen, samtliga
inskrivna vid Södra skolan i Sveg.
Elevunderlaget varierar och det är därför svårt att beräkna hur stora framtida
kostnader skulle bli.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
- Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 186
Dnr Kommunstyrelsen 2019/15

Medborgarförslag om att dela ut gratis
komposteringspåsar till hushållen i Härjedalen
ÄRENDE
Christina Bäckman, Hede, föreslår att kommunen ska dela ut gratis
komposteringspåsar till hushållen i kommunen.
Vid kompostering av matavfall ska en kostnadsfri anmälan göras till miljöoch byggnämnden. Anmälaren får därefter möjlighet att hämta ut
kompostpåsar samt en behållare att ha under diskbänken. Fler kompostpåsar
kan därefter hämtas ut efter kontakt med Vatten och miljöresurs.
Ekonomi
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att medborgarförslaget
avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Vatten och miljöresurs förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Avfallsingenjör Vatten och miljöresurs

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 187
Dnr Kommunstyrelsen 2019/474

Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag
ÄRENDE
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen inför 6-timmars
arbetsdag.
Kommunen har relativt nyligen vid flera tillfällen utrett och därefter avslagit
medborgarförslag som i sak har varit likalydande (se till exempel dnr Ks
2017/611 och Ks 2018/20).
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 188
Dnr Kommunstyrelsen 2019/444

VA-plan
ÄRENDE
Kommunal VA-planering har blivit alltmer aktuell, bland annat beroende på
att lagstiftningen i form av Miljöbalken, Vattentjänstlagen och EU:s
ramdirektiv för vatten ställer nya krav på kommunerna. Behovet av en
långsiktig VA-planering blir alltmer uppenbar, inte bara för att kortsiktigt
uppfylla lagar och myndighetskrav utan framför allt för att styra
utvecklingen mot en långsiktigt hållbar VA-försörjning såväl inom som
utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA. Därmed är det
nödvändigt med en strukturerad handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över
hela kommunen.
Kommunens VA-planering ska utgöra ett underlag till den
kommunomfattande översiktsplanen för att ge förutsättningar både för
kommunens bebyggelseplanering och för hantering av mark- och
vattenområden samt arbetas in i kommunens verksamheter.
VA-policyn beskriver vilka ställningstaganden som ska styra VAplaneringen och hur prioriteringar ska göras. Dessa ställningstaganden
omsätts sedan till åtgärder i VA-handlingsplanen.VA-policyn och VAhandlingsplanen har redovisats vid en workshop för politiker i
Kommunstyrelsen, den 12 mars 2019. Efter denna workshop har synpunkter
arbetats in i och VA-policy och VA-handlingsplan ligger nu för antagande.
Ekonomi
Verksamheterna är till stor del taxefinansierade.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att förslaget till VA-policy och VAhandlingsplan antas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 188, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Förslaget till VA-policy och VA-handlingsplan antas.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Vatten och Miljöresurs

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 189
Dnr Kommunstyrelsen 2019/568

Överklagat beslut, val av oppositionsråd
ÄRENDE
Olle Larsson och Billy Anklew, har begärt laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut om tillsättande av oppositionsråd.
Förvaltningsrätten i Härmösand har nu begärt kommunens yttrande i målet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant yttrande,
vilket presenteras vid dagens sammanträde.
Olle Larsson (LPO) ställer frågan om han som en av dem som begärt
laglighetsprövning är jävig. Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget antas som kommunen
yttrande.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Förslaget antas som kommunens yttrande.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO) och Per-Anders Tapper (LPO) reserverar sig mot
beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Härnösand

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 190
Dnr Kommunstyrelsen 2019/445

Avgifter inom äldreomsorg
ÄRENDE
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-10 § 128 att debitering av hemtjänst
ska ändras från avgift per nivå till debitering per utförd timme. Förutsättningen för detta har varit att det digitala planerings och tidsmätningssystemet TES är infört i verksamheterna.
Kommunens kostnad per timme för hemtjänst bedöms vara 380 kronor,
exklusive administration och ledning.
Kommunens priser för så kallade matabonnemang motsvarar idag inte
kommunens kostnader för att tillhandahålla tjänsten, samtidig som
samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att priserna på livsmedel
kommer att stiga med 10 % i samband med ny upphandling.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Nya taxor fastställs med priserna 380 kronor per utförd timme hemtjänst,
300 kronor per månad fast avgift för hemsjukvård, 300 kronor per besök för
enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till hemsjukvård.
- Taxorna gäller från och med 2019-09-01.
- Avgifter för matabonnemang och matdistribution höjs med 10 % från
2020-01-01.
- Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning i Härjedalens kommun uppdateras enligt förslag.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 190, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Nya taxor fastställs med priserna 380 kronor per utförd timme hemtjänst,
300 kronor per månad fast avgift för hemsjukvård, 300 kronor per besök för
enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till hemsjukvård.
- Taxorna gäller från och med 2019-09-01.
- Avgifter för matabonnemang och matdistribution höjs med 10 % från
2020-01-01.
- Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning i Härjedalens kommun uppdateras enligt förslag.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 191
Dnr Kommunstyrelsen 2019/594

Yttrande över förslag på vägnamn, Vemdalens kyrkby
56:140 med flera
ÄRENDE
I samband med att nya vägar anläggs ska dessa också namnges av
kommunen. Det är miljö- och byggnämnden som beslutar namnet, men
kommunstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig innan dess.
Förslag till namn på ny väg vid fastigheterna Vemdalens kyrkby 56:140 med
flera har lämnats från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen.
YRKANDE
Ordföande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker
miljö- och byggnämndens förslag till vägnamn.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och byggnämndens förslag till
vägnamn.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 192
Dnr Kommunstyrelsen 2019/595

Yttrande över förslag på vägnamn, Funäsdalen 8:112
och Funäsdalen 27:8
ÄRENDE
I samband med att nya vägar anläggs ska dessa också namnges av
kommunen. Det är miljö- och byggnämnden som beslutar namnet, men
kommunstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig innan dess.
Förslag till namn på ny väg vid fastigheterna Funäsdalen 8:112 och
Funäsdalen 27:8 har lämnats till kommunstyrelsen från miljö- och
byggnämnden.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker
miljö- och byggnämndens förslag till vägnamn.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tillstyrker miljö- och byggnämndens förslag till
vägnamn.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 193
Dnr Kommunstyrelsen 2019/596

Yttrande över förslag på vägnamn, Lofsdalen 2:350
med flera
ÄRENDE
I samband med att nya vägar anläggs ska dessa också namnges av
kommunen. Det är miljö- och byggnämnden som beslutar namnet, men
kommunstyrelsen ska ges tillfälle att yttra sig innan dess.
Förslag till namn på nya vägar vid fastigheterna Lofsdalen 2:350 med flera
har lämnats till kommunstyrelsen från miljö- och byggnämnden.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker förslaget och
rekommenderar att vägarna istället ges namn med starkare anknytning till
Härjedalen.
Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till
vägnamn.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer Larssons yrkande mot Fredholms och finner att
kommunstyrelsen bifaller Fredholms yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Jaröst för att bifalla Fredholms yrkande, nej-röst för att bifalla Larssons
yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röster: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson
(C), Jenny Hansen (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Johan Fredholm
(M), Magnus Karlsson (S), Bengt-Arne Persson (L),
Nej-röst: Olle Larsson (LPO), Per-Anders Tapper (LPO)
Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Ordförande finner att kommunstyrelsen, med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och
1 som avstår, bifaller Fredholms yrkande och därmed tillstyrker förslaget till
vägnamn.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-05-22

KS § 193, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till vägnamn.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO) reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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