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2019-06-03
Kommunstyrelsen
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Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
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Magnus Karlsson (S) §§ 197–215
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Thomas Wiklund (M)
Pelle Johansson (S) §§ 195–196
Ej tjänstgörande ersättare

Pelle Johansson (S) §§ 197–207

Övriga närvarande

Pär Olofsson, VD Vatten och miljöresurs §§ 195–196
Ida Dahl, renhållningsingenjör §§ 195–196
Cilla Gauffin, miljö- och byggchef §§ 197–199
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, stadsarkitekt §§ 197–199
Anda Embretzen, socialchef § 200
Jonas Kojan, förvaltningschef tillväxt och utveckling § 201
Malin Elmerstig, projektledare Framtidens position § 201
Mats Sjöstedt, avdelningschef IT/kansli §§ 202–203
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB §§ 205–207
Erik Bäckström, gatuingenjör §§ 205–206
Gunnel Gyllander, kommunchef
Ola Regnander ekonomichef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter

Paragrafer 195-215
Ordförande

Anders Häggkvist (C)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Åke Remén (V)
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
2019-06-03
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 195

Insamling av matavfall, information

§ 196

VA 2025, information

§ 197

Miljö- och byggnämndens verksamhet, information

§ 198

Önskan om köp av fastighet Vemdalens kyrkby
24:8, gamla brandstationen

2019/293

§ 199

Arkeologisk undersökning vid industriområdet Sveg

2019/587

§ 200

Socialutskottets verksamhet, information

§ 201

Framtidens position, information

§ 202

Allmän ekonomisk information

§ 203

Webbsändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden

2019/614

§ 204

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun
beviljar rabatt för färdtjänst inom länet

2018/372

§ 205

Anställning av chef för bildningsförvaltningen

2019/612

§ 206

Vägunderhållsutredning 2019

2019/419

§ 207

Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets
AB

2019/570

§ 208

Krav att kommunstyrelsen förklarar prioriteringar
gällande bygdemedel

2019/556

§ 209

Verksamhetsplan kommunledningsförvaltningen

2019/617

§ 210

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

2019/50

§ 211

Meddelanden 2019-06-03

2019/609

§ 212

Redovisning delegationsbeslut 2019-06-03

2019/613

§ 213

Övrig fråga, översiktsplan

§ 214

Övrig fråga, vindkraftutbyggnad Lillhärdal

§ 215

Övrig fråga, kommunstyrelsesammanträde 3 juli

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 195

Insamling av matavfall, information
ÄRENDE
Renhållningsingenjör Ida Dahl tillsammans med Vatten och miljöresurs VD
Pär Olofsson informerar om kommande krav på insamling av matavfall.
Regeringen har beslutat att med start senast den 31 december 2020 ska alla
hushåll i Sverige erbjudas utsortering av matavfall. Från och med den 31
december 2023 ska allt biologiskt avfall som genereras i landet separeras och
materialåtervinnas vid källan eller insamlas separat.
Kraven innebär att kommunen kommer behöva vidta en rad åtgärder för att
säkra både insamlingen och hanteringen av matavfall. Dahl och Olofsson
presenterar en preliminär tidsplan för åtgärder.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 196

VA 2025, information
ÄRENDE
Vatten och miljöresurs VD Pär Olofsson informerar kortfattat om arbetet i
projektet VA 2025. För närvarande finns inga större frågor att ta ställning till
inom projektet utan arbetet fortlöper som planerat.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 197

Miljö- och byggnämndens verksamhet, information
ÄRENDE
Miljö- och byggchef Cilla Gauffin tillsammans med stadsarkitekt Eli
Larsdotter-Brynhildsvoll informerar om miljö- och byggnämndens
verksamhet. Informationen inkluderar verksamhetens omfattning,
organisation, arbetssätt och interna målsättningar för arbetets kvalitet.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 198
Dnr Kommunstyrelsen 2019/293

Önskan om köp av fastighet Vemdalens kyrkby 24:8,
gamla brandstationen
ÄRENDE
Kommunen har fått frågan om att försälja gamla brandstationen i Vemdalen.
Köparens avsikt är att anlägga en parkeringsplats på fastigheten. För att detta
ska vara möjligt måste en rad åtgärder vidtas. Bland annat måste gamla
brandstationen rivas, samt detaljplanen ändras. Dessutom måste man på
något annat vis se till att det på platsen fortfarande kommer finnas tillgång
till vatten för att spola skolans isrink och fylla tankarna på det kommunala
VA-bolagets spolbilar.
Ekonomi
Under förutsättning att intressenten står för alla extra kostnader i samband
med en eventuell försäljning, så kommer inte kommunens ekonomi att
påverkas negativt.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen går vidare
med försäljning av Vemdalens kyrkby 24:8 under förutsättning att
intressenten:
1 - medger att bekosta nödvändiga åtgärder med befintliga VA-ledningar på
området som föranleds av ett nytt ändamål för fastigheten, åtgärder vilka
utförs enligt specifikationer och under ledning av driftbolaget Vatten &
miljöresurs;
2 - uppvisar skriftlig överenskommelse med driftbolaget Vatten &
miljöresurs angående ordnande av alternativ möjlighet för påfyllning av
bolagets spolningstankar;
3 - uppvisar beviljat rivningslov för befintlig byggnad och bygglov för
anläggande av parkering på platsen;
4 - uppvisar positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av en
ersättningsbyggnad på kommunens fastighet Vemdalens Kyrkby 112:1 i
anslutning till skolan och åtar sig alla kostnader i samband med uppförandet
av byggnaden;
5 - åtar sig att betala eventuell VA-anslutningsavgift och eventuellt nytt
el-abonnemang för den nya byggnaden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 198, fortsättning
YRKANDE
Thomas Wiklund (M) och Billy Anklew (LPO) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag antas med ändringen att det sist i punkten 3 i
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag ska läggas till ”när detaljplanen så
medger”.
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för
klarläggande av vilka krav på rivnings- respektive bygglov som kan ställas
på köparen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Mahmoud-Perssons yrkande och finner att det bifalls.
Olle Larsson (LPO) deltar inte i beslutet.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för klarläggande av vilka krav på rivningsrespektive bygglov som kan ställas på köparen.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 199
Dnr Kommunstyrelsen 2019/587

Arkeologisk undersökning vid industriområdet Sveg
ÄRENDE
2015 gjorde Jamtli en revideringsinventering i Sveg med omnejd och då
påträffades och registrerades flera forn- och kulturhistoriska lämningar på
industriområdet i Sveg. Lämningarna visar på järnproduktion och kolning.
I samband med ett bygglovsärende under sommaren 2018 noterades att fornlämningar var markerade på kartan. Konsekvenserna av detta är att om
bygglov beviljas och fornlämningar påträffas måste byggherren bekosta en
utredning och bygget kan också bli stoppat. En offert på arkelogisk undersökning av området har därför begärts in från Jamtli, i syfte att kunna få en
bedömning av om det är möjligt att fortsätta med utveckling av området.
Ekonomi
Kostnad, 42 700 kronor enligt offert.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
Jamtli att utföra en arkeologisk utredning enligt offert. Kostnaden belastar
kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen uppdrar till Jamtli att utföra en arkeologisk utredning
enligt offert.
- Finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Tillväxt- och utvecklingschef
Samhällsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 200

Socialutskottets verksamhet, information
ÄRENDE
Socialchef Anda Embretzen informerar om socialförvaltningens verksamhet.
Det samlade resultatet i verksamheten är till och med maj 2019 ett
underskott, men det finns också vissa signaler som kan peka på ett
trendbrott. En åtgärdsplan har tagits fram i syfte att minska kostnaderna i
verksamheten.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 201

Framtidens position, information
ÄRENDE
Projektledare Malin Elmerstig tillsammans med förvaltningschef utveckling
och tillväxt Jonas Kojan ger kommunstyrelsen en genomgång av projektet
”Framtidens position”. Projektet syftar till att identifiera åtgärder som på sikt
skapar en mer livskraftig kommun.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 202

Allmän ekonomisk information
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en kortfattad information om
kommunens ekonomiska ställning. Sedan redovisningen av tertialrapporten
vid fullmäktiges senaste sammanträde har inte mycket nytt tillkommit, det
ekonomiska läget är fortfarande ansträngt.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 203
Dnr Kommunstyrelsen 2019/614

Webbsändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden
ÄRENDE
Kommunens nuvarande utrustning för webbsändningar är cirka 7 år gammal
och är inte längre tillförlitlig, dessutom är reservdelar dyra i inköp. En uppgradering skulle ge kommunen högre kvalité vid filmning och kräva kortare
tid att förbereda för sändning. En uppgradering skulle innebära färre enheter
som utgör potentiella felkällor. Det kommer även finnas möjlighet till lokal
inspelning i en händelse att internet-tillgång saknas. I dagsläget är det cirka
80–100 enheter som följer webbsändningen från fullmäktige via internet.
Enligt EU:s så kallade tillgänglighetsdirektiv behöver en direktsändning inte
textas. Om en direktsändning efter 14 dagar övergår till en inspelning ska
den normalt sett textas, om inte det är ”oskäligt betungande” för myndigheten, då behöver man inte texta. Enligt SKL kan textning av inspelade
fullmäktige sammanträden anses vara oskäligt betungande.
Ekonomi
Kostnaden för uppgradering, 106 000 kr, tas ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utrustning för webbsändningar i
kommunen uppgraderas till modernare lösning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Utrustning för webbsändningar i kommunen uppgraderas till modernare
lösning.
- Finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet expedieras till:
IT-chef
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 204
Dnr Kommunstyrelsen 2018/372

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun beviljar
rabatt för färdtjänst inom länet
ÄRENDE
Gerd Jonsson, Ytterhogdal, och Bo Löfgren, Sveg, föreslår att kommunen
beviljar personer i behov av färdtjänst rabatt för färdtjänstresor inom länet,
om resvägen är 170 kilometer eller längre. Jonsson och Löfgren föreslår att
rabatten utformas så att det maximala priset för en färdtjänstresa kommer att
motsvara 150 % av priset för ett dagskort för buss på motsvarande sträcka.
Socialutskottet och rådet för pensionärer och funktionsnedsatta (Hrpf) har
behandlat förslaget. Socialutskottet föreslår med hänvisning till
kommunallagens likabehandlingsprincip och kommunens ansträngda
ekonomiska läge att förslaget avslås. Hrpf föreslår att förslaget bifalls.
Ekonomi
Enbart för resor 170 kilometer och mer krävs utökning av budget för
färdtjänst med cirka 8 000 kronor. Om fler resor rabatteras kan
kostnadsökningen bli mer omfattande.
FÖRSLAG
Socialutskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 205
Dnr Kommunstyrelsen 2019/612

Anställning av chef för bildningsförvaltningen
ÄRENDE
Rekryteringen av förvaltningschef för bildningsförvaltningen har pågått
under våren. Två kandidater har intervjuats, där förtroendevalda och fackliga
representanter har deltagit. Arbetsgivare och fackliga representanter är
överens om att föreslå Tina Svensson-Hammargård som förvaltningschef för
bildningsförvaltningen.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tina Svensson-Hammargård
anställs som chef för bildningsförvaltningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Tina Svensson-Hammargård anställs som chef för bildningsförvaltningen.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
HR-chef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 206
Dnr Kommunstyrelsen 2019/419

Vägunderhållsutredning 2019
ÄRENDE
För närvarande plogar och underhåller kommunen 28 mil vägar. Budgeten
för detta är 7 500 000 kronor. I stadsplanen finns det bara 4 mil väg som
kommunen är ansvarig för. En översyn av enskilda vägar och tätortsgränser
har utförts. Alla vägar har utretts och ett förslag har utformats.
Enligt förslaget ska 99 vägar överlämnas till fastighetsägare och 43 vägar
som berör VA-verksamheten ska avgiftsbeläggas. Kommunen ska ploga
vägar bara inom tätorterna. Resten ska överlämnas till fastighetsägarna där
det är möjligt.
Detta förslag kallas vägutredningen och ligger till grund för fortsatt arbete.
Ekonomi
Vägutredningens mål är att sänka kostnader för drift och underhåll av vägar.
Besparingen kan vara 412 000 kronor år 2020. På sikt kan besparingen
sammanlagt vara 1 584 000 kronor.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- Allt icke lagbundet vägunderhåll utanför tätorter avvecklas, senast
1 oktober 2020.
- Ersättningsbeloppet ändras till 1 000 kronor per fastighet/år,
indexregleringen avskaffas.
- Ersättningsbeloppet kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller
gemensamhetsanläggningar och för vägar där permanent boende finns.
- Inom tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där
kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är
praktiskt möjligt, senast den 31 maj 2023.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 206, fortsättning
YRKANDE
Mats Ericsson (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag med
ändringen att ersättningen ska betalas per år och fastighet med permanent
boende.
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till Ericssons yrkande med
ändringen att ersättningsbeloppet ska kvarstå på nuvarande nivå.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer Ericssons yrkande mot Zetterström-Bäckes yrkande och
finner att Ericssons yrkande bifalls.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla Ericssons yrkande, nej-röst för att bifalla ZetterströmBäckes yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson
(C), Jenny Hansen (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Olle Larsson
(LPO), Magnus Karlsson (S), Thomas Wiklund (M).
Nej-röst: Billy Anklew (LPO), Gunilla Zetterström-Bäcke (S), Åke
Remén (V)
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 3 nej-röster
bifaller Ericssons yrkande.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

Ks § 206, fortsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Allt icke lagbundet vägunderhåll utanför tätorter avvecklas, senast 1
oktober 2020.
- Ersättningsbeloppet ändras till 1 000 kronor per år och fastighet med
permanent boende, indexregleringen avskaffas.
- Ersättningsbeloppet kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller
gemensamhetsanläggningar och för vägar där permanent boende finns.
- Inom tätorter avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där
kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen och där det är
praktiskt möjligt, senast den 31 maj 2023.
RESERVATION
Billy Anklew (LPO), Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Åke Remén (V)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnad

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 207
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 hem för vård och boende 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, 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 (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.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att bilaga 2 ändras så att fastigheter i
Vemdalen stryks ur bilagan och att fullmäktige därefter föreslås godkänna att
Härjegårdar fastighets AB genomför försäljningar av fastigheter i enlighet
med bilaga 1 och reviderad bilaga 2.
Gunilla Zetterström-Bäcke yrkar bifall till Nordlanders yrkande med tillägg
att Mobacka stryks ur bilaga 1.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 207, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes tilläggsyrkande och finner
att det avslås.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå Zetterström-Bäckes yrkande, nej-röst för att bifalla
Zetterström-Bäckes yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson
(C), Jenny Hansen (C), Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), Magnus
Karlsson (S), Thomas Wiklund (M).
Nej-röst: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Gunilla Zetterström-Bäcke
(S), Åke Remén (V).
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 3 nej-röster
avslår Zetterström-Bäckes yrkande.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Bilaga 2 ändras så att fastigheter i Vemdalen stryks ur bilagan.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
- Fullmäktige godkänner att Härjegårdar fastighets AB genomför
försäljningar av fastigheter i enlighet med bilaga 1 och reviderad bilaga 2.
RESERVATION
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och Åke
Remén reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Härjegårdar fastighets AB
Kommunchef
Ekonomichef
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 208
Dnr Kommunstyrelsen 2019/556

Krav att kommunstyrelsen förklarar prioriteringar
gällande bygdemedel
ÄRENDE
Långå Fiskevårdsområdes Förening (FVOF) kräver svar i frågorna:
varför inte Långåljusnan-projektet beviljades bygdemedel i
ansökningsomgång 2018-10-31;
vilka regler som gäller;
varför de ursprungliga intentionerna inte används
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag till yttrande:
Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av
utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av
skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det
även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.
Bygdemedel beslutas av Länsstyrelsen Jämtlands län. Kommunen är
rådgivande part och anger en prioritering för hur besluten kan fattas. Inför
prioritering sker gruppmöten med berörda sökanden och politiker i samtliga
vattendragsgrupper.
Söktrycket är hårt. I denna omgång låg ansökningar för över 20 miljoner och
summan att fördela var 6 miljoner.
En av tre ansökningar från Långå FVOF prioriterades inte denna gång.
Politiken vill se ett större grepp för biotopvård i hela Ljusnans sträckning.
Där krävs fler medfinansiärer än bygdemedel till exempel vattenenheten på
Länsstyrelsen i Jämtlands län med flera.
Kommunen följer Länsstyrelsens policy och regler gällande bygdemedel. En
del förändringar har under de senaste åren skett vad gäller handläggning och
ansökningstider samt ett förtydligande att Länsstyrelsen anser hela
kommunen som drabbad bygd. Ingen förändring har skett i förordningen
(1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi, bygdemedlen beslutas och
administreras av Länsstyrelsen Jämtlands Län.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
besvarar frågorna enligt förslag till yttrande.
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 208, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut
och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag till yttrande antas som
kommunens yttrande.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO)
_____
Beslutet expedieras till:
Bygdemedelshandläggare / Länsstyrelsen
Landsbygdsutvecklare / Tillväxt & Utveckling

Justerandes sign.
21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 209
Dnr Kommunstyrelsen 2019/617

Verksamhetsplan kommunledningsförvaltningen
ÄRENDE
Kommunens styrsystem bygger på att kommunfullmäktige antar ett antal
strategiska mål, som sedan utskotten och förvaltningarna bryter ner i ett antal
mål för verksamheten. Dessa konkretiseras sedan i en handlingsplan med
aktiviteter för varje avdelning/enhet.
Kommunledningsförvaltningen är en stödfunktion för övriga förvaltningar
och har ingen egen verksamhet riktad utåt gentemot medborgarna, men ska
ändock bidra till uppfyllelse av de strategiska målen.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att verksamhetsplanen fastställs.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs till extra
kommunstyrelsesammanträde den 3 juli.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs till extra kommunstyrelsesammanträde den 3 juli.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 210
Dnr Kommunstyrelsen 2019/50

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
ÄRENDE
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen (SoL)
och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
kvartalsvis till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet
gynnande beslut, enligt dessa lagar, som inte har verkställts inom tre
månader från beslutsdatum samt antalet gynnande beslut där verkställigheten
har avbrutits och inte återupptagits inom tre månader.
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken
ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön.
Rapport för kvartal ett 2019 presenteras vid dagens sammanträde.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 211
Dnr Kommunstyrelsen 2019/609

Meddelanden 2019-06-03
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
- Delårsrapport januariapril 2019, Räddningstjänstförbundet Jämtlands län
- Driftbidrag till flygplatsen 2019, Trafikverket
- Livsmedelskontroller: Fjällglimten Vemdalen, Furulundsskolan
Lillhärdal, Förskolan Ängen Vemdalen, Lofsdalens skola och förskola,
Vemdalens skola
- Minnesanteckningar samråd regionala kollektivtrafikmyndigheten
2019-05-27
- Protokoll Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta
2019-05-09
- Protokoll Vajmaan Gïele 2019-05-16
- Protokoll gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2019-05-20
- Sveriges kommuners och landstings sammanträdesplan för 2020
- Svar på skrivelse från PRO, Härjedalens samorganisation
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 212
Dnr Kommunstyrelsen 2019/613

Redovisning delegationsbeslut 2019-06-03
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-04-01–2019-05-25.
Ärende
Bostadsanpassningsbidrag

Beslutsfattare
Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson

Kulturbidrag

Fritidschef Linda Bergström

LOK-stöd

Fritidschef Linda Bergström

Mottagande av elever till SFI

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever till gymnasial
utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Driftbidrag (ink driftbidrag
samlingslokaler)

Fritidschef Linda Bergström

Upprutningsbidrag

Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson

Kursbidrag

Fritidschef Linda Bergström

Anställningar

Förvaltningschef tillväxt och
utveckling Jonas Kojan
Rektor Helena Larsson
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Förskolechef Margareta Thomsson
Rektor Emma Jönses
Enhetschef Eva Eriksson
Kökschef Eva Tollin
Fritidschef Linda Bergström
Enhetschef Ann Kellgren
Enhetschef Ann-Christine Råstock
Enhetschef Annika Korsby
Enhetschef Arne Duberg
Socialchef Anda Embretzen
Områdeschef Anneli Stenberg

_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 213
Dnr Kommunstyrelsen 2019/646

Övrig fråga, översiktsplan
ÄRENDE
Olle Larsson (LPO) ställer tre frågor om på vilka grunder övriga ledamöter i
kommunstyrelsen, och de partier de företräder, har tagit ställning till
förslaget till översiktsplan.
Kommunstyrelsen diskuterar det förslag till översiktsplan som för
närvarande ligger ute för samråd.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (S) yrkar att ärendet bordläggs till extra
kommunstyrelsesammanträde den 3 juli.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet bordläggs till extra kommunstyrelsesammanträde den 3 juli.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-06-03

KS § 214

Övrig fråga, vindkraftutbyggnad Lillhärdal
ÄRENDE
Kommunstyrelsen diskuterar vilket inflöde av arbetare till Lillhärdal den
planerade vindkraftsutbyggnaden i området kan förväntas medföra.
_____

Justerandes sign.
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2019-06-03

KS § 215

Övrig fråga, kommunstyrelsesammanträde 3 juli
ÄRENDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar att han avser kalla till ett extra
kommunstyrelsesammanträde den 3 juli.
_____

Justerandes sign.
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