SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-09
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Medborgarhuset Sveg, P1, 10:00–18:50

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C)
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Jenny Hansen (C)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Åke Remén (V) §§ 242–253
Olle Larsson (LPO)
Billy Anklew (LPO)
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Pelle Johansson (S)
Karin Holmin (VH) §§ 254–275
Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Mattsson M
Karin Holmin (VH) §§ 242–253

Övriga närvarande

Tobias Eklund, Hello future § 242
Malin Elmerstig, projektledare Framtidens position § 242
Jonas Kojan, tillväxt och utvecklingschef § 242
Tove Ortman, SLU § 242
Mats Sjöstedt, IT-chef § 242
Tina Hammargård-Svensson, bildningschef §§ 242–243
Elin Lemon, enhetschef resurscenter § 244
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB §§ 245–246
Stig Holm, Styrelseordförande Härjegårdar AB §§ 245–246
Ola Regnander, ekonomichef
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, sekreterare

Underskrifter

Paragrafer 242-275
Ordförande

Anders Häggkvist (C)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Billy Anklew (LPO)
INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala
anslagstavla.
besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-09
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 242

Framtidens position

§ 243

Bildningsutskottets verksamheter 2019

§ 244

Resurscenter

§ 245

Härjegårdar - ekonomi, försäljningsläge,
aktieägartillskott

§ 246

Solcellsinvestering

§ 247

Medborgarförslag om att prova 6-timmars arbetsdag

2019/546

§ 248

Motion angående upphandling och hantering av
arbetskläder

2018/617

§ 249

Motion om elektroniskt röstningssystem

2019/239

§ 250

Motion om att ta bort heltidsuppdraget som
kommunchef

2019/555

§ 251

Tillägg i delegationsordning

2019/873

§ 252

Delårsrapport 2019

2019/915

§ 253

Ekonomisk åtgärdsplan 2019

2019/917

§ 254

Budget 2020

2019/881

§ 255

Ansökan om medfinansiering till utveckling av
samverkan kring småskalig matkultur

2019/931

§ 256

Borgen, Inlandsbanan AB

2019/918

§ 257

Utbetalning av partistöd 2019

2019/846

§ 258

Bygdemedel, stöd för att utveckla idrotts- och
fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika
aktiviteter.

2019/792

§ 259

Taxor och avgifter, Fritidsenheten

2019/824

§ 260

Taxa för framtagande av kopior av allmänna
handlingar

2019/847

§ 261

Revidering av byvaktmästeritjänsten

2019/514

§ 262

Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och
avlopp

2019/791

§ 263

Risk- och sårbarhetsanalys för Härjedalens kommun

2019/844

§ 264

Upphävande av Riktlinjer för hantering av e-post i
Härjedalens kommun

2019/841

Justerandes sign.
2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-09
Kommunstyrelsen

§ 265

Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för
att främja fler samiska språk

2019/619

§ 266

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
§ 212/2018, mål 5854-18

2018/303

§ 267

Hemställan om tolkning av kommunstyrelsens
beslut, 2012-08-29, 136 §

2018/320

§ 268

Meddelanden

§ 269

Delegationsbeslut

§ 270

Fråga om jäv för stadsarkitekt i ärendet ny
översiktsplan för Härjedalens kommun

§ 271

Övriga frågor, inloggning intranät; löner vissa
yrkeskategorier; passerkort till förtroendevalda

§ 272

Övrig fråga, bisyssla för kommunanställda

§ 273

Övrig fråga, teknisk utrustning i
sammanträdeslokaler

§ 274

Övrig fråga, disposition sammanträden

§ 275

Övrig fråga, sammanställning av kostnader för
migration

Justerandes sign.
3

2018/124

2019/962

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 242

Framtidens position
ÄRENDE
Projektledare Malin Elmerstig tillsammans med Tove Ortman från SLU och
Tobias Eklund från Hello Future ger, inom ramarna för projektet Framtidens
position, en information om digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
Digitalisering innebär nya beteenden hos människor samt därmed nya
spelregler för marknaderna.
En utmaning för den offentliga sektorn i framtiden kommer troligen att vara
risken för ett gap mellan medborgarnas förväntningar på myndigheten och
vad myndigheten kan leverera.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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2019-09-09

KS § 243

Bildningsutskottets verksamheter 2019
ÄRENDE
Bildningschef Tina Hammargård-Svensson informerar om
bildningsutskottets verksamheter 2019. Hammargård-Svensson går igenom
kommande utmaningar och möjligheter inom förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenskola. Informationen inkluderar också statistik över
antal elever i kommunens olika skolor.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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2019-09-09

KS § 244

Resurscenter
ÄRENDE
Enhetschef resurscenter, Elin Lemon, informerar om resurscenters uppdrag
och arbete. Enhetens syfte är att ta till vara på och optimera kommunens
användning av kompetens hos kommunens medarbetare genom att göra
schemaläggningen så bra som möjligt. Enheten intar också arbetsgivarrollen
gentemot vikarier inom socialförvaltningen.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 245

Härjegårdar - ekonomi, försäljningsläge,
aktieägartillskott
ÄRENDE
Härjegårdar fastighets AB:s VD, Hans Heuser, tillsammans med
styrelseordförande Stig Holm informerar om försäljningsläget för de
fastigheter som enligt fullmäktiges beslut får försäljas, om Härjegårdars
ekonomi, samt om behovet av ett aktieägartillskott.
Tre fastigheter har redan sålts och 21 fastigheter ligger ute till försäljning.
Utöver dessa finns fyra fastigheter som ska säljas, men där försäljningen
ännu inte har påbörjats.
Bolagets ekonomi är för närvarande ansträngd och prognosen pekar på ett
underskott vid årsslutet om cirka 1,5 miljoner kronor.
Förmodligen kommer kommunen som aktieägare bli tvungen att tillföra
Härjegårdar kapital, i form av ett aktieägartillskott. Dock är det i dagsläget
oklart hur stort tillskott som kommer behövas.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 246

Solcellsinvestering
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander informerar om planerade investeringar i
solceller. Kommunen har tillsammans med Fyrfasen energi AB fört
inledande diskussioner om kommunala byggnader som skulle kunna vara
lämpliga för installation av solceller. Platser som Fyrfasen har identifierat
som lämpliga inom den projekterade budgeten är Vemdalens skola,
Ytterhogdals skola och Sonfjällsskolan.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-09-09

KS § 247
Dnr Kommunstyrelsen 2019/546

Medborgarförslag om att prova 6-timmars arbetsdag
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget avslås.
ÄRENDE
Catharina och Kaj Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunen provar 6-timmars
arbetsdag.
Kommunen har relativt nyligen vid flera tillfällen utrett och avslagit
medborgarförslag som i sak varit likalydande, exempelvis diarienummer Ks
2018/20 och Ks 2017/611.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
RESERVATION
Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-09-09

KS § 248
Dnr Kommunstyrelsen 2018/617

Motion angående upphandling och hantering av
arbetskläder
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till
ett kommungemensamt system för upphandling och skötsel av arbetskläder
vid berörda verksamheter inom Härjedalens kommun.
ÄRENDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen tar
fram ett system som hanterar upphandling och skötsel av arbetskläder inom
Härjedalens kommun till de verksamheter som berörs.
Verksamheterna inom kommunen har valt olika lösningar för att hantera
arbetskläder. Socialförvaltningen har valt att leasa arbetskläder i en
gemensam upphandling tillsammans med flera andra kommuner och
kommunförbund. Upphandlingen styrs av upphandlingsenheten och den
gemensamma upphandlingsnämnden i Östersund. Resterande verksamheter,
Skolan, Serviceavdelning och VA, köper arbetskläder genom ramavtalet
”arbetskläder och skor” GNU 1767 - 2015 eller genom ramavtalet
”arbetskläder tekniskt verksamhet” GNU 1767 – 2015 och tvättar sina kläder
själva. I nuläget, så länge alla de olika avtalen gäller och verksamheterna
själva väljer vad som passar dem bäst är det inte möjligt att
samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram ett system som hanterar
upphandling och skötsel av alla arbetskläder inom Härjedalens kommun.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 248, fortsättning
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att utreda möjligheterna till ett kommungemensamt system för
upphandling och skötsel av arbetskläder vid berörda verksamheter inom
Härjedalens kommun.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 249
Dnr Kommunstyrelsen 2019/239

Motion om elektroniskt röstningssystem
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
ÄRENDE
Pontus Nissblad (M) föreslår att kommunen inför ett elektroniskt
omröstningssystem.
Förslaget motiveras med att ett elektroniskt omröstningssystem skulle
förenkla omröstningarna i kommunfullmäktige, vilket i sin tur skulle spara
kommunen tid och pengar.
Kommunledningsförvaltningens uppskattar den tidsmässiga besparingen av
att införa ett elektroniskt röstningssystem till högst 17 minuter per
sammanträde, att jämföra med ett fullmäktigesammanträdes genomsnittliga
längd om närmare fyra timmar.
Vad gäller elektroniska röstningssystem som installeras i plattorna finns
risker för både slumpmässiga och medvetna (hackerangrepp) störningar av
tekniken. Ett fast installerat system för omröstning skulle jämka dessa risker,
men då binds fullmäktige till en viss lokal. Dessutom är det både i fallet med
ett system för plattorna och i fallet med ett fast installerat system svårt att se
hur dessa skulle kunna hantera en sluten omröstning och samtidigt bevara
valhemligheten. Den metod för omröstningar, med två rösträknare som
biträder ordförande, som fullmäktige i dagsläget använder är ur dessa
hänseenden praktiskt taget riskfri.
Ekonomi
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den besparing av tid som ovan
har presenterats skulle motsvara en ekonomisk besparing om cirka 10 000
kronor per år. I det system som kommunen för närvarande använder för
distribution av handlingar finns för närvarande ingen färdig
omröstningsmodul och leverantören har därför inte kunnat lämna någon
prisuppgift. Kalix kommun har under hösten 2018 utrett elektroniska
omröstningar och då konstaterat att en leverantör som kunde erbjuda en
sådan lösning skulle komma att fakturera kommunen cirka 100 000 kronor
per år för licenskostnad enbart.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 249, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Motionen avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 250
Dnr Kommunstyrelsen 2019/555

Motion om att ta bort heltidsuppdraget som
kommunchef
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
Inför budgetprocessen 2021 ska chefs- och ledningsorganisation ses över för
att hitta en optimal struktur.
ÄRENDE
Karin Holmin föreslår att heltidsuppdraget som kommunchef i Härjedalens
kommun tas bort.
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och vice ordförande (KSVO) har i ett
utlåtande över motionen skrivit att syftet med införandet av kommunchef var
framför allt att få en mycket tydligare organisation och rollfördelning mellan
politiker och tjänstemän. Organisationen ska vara tydlig med både vilket
ansvar och vilka befogenheter som åligger respektive chef, utskott, styrelse
och nämnd. Detta för att förbättra effektiviteten i verkställighet och
uppföljning.
KSO och KSVO anför vidare att Härjedalens kommun, liksom de flesta
andra kommuner i Sverige, har en organisation med en chef över de andra
förvaltningscheferna. Kommunchefen är i Härjedalens kommun tillika även
chef i kommunledningsförvaltningen. Sett till antalet anställda och i
jämförelse med andra kommuner, så har Härjedalens kommun en låg
chefstäthet.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Motionen avslås.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 250, fortsättning
YRKANDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar bifall till
kommunledningsutskottets förslag med tillägget att man inför
budgetprocessen 2021 ser över chefs- och ledningsorganisation för att hitta
en optimal struktur.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
Ordförande prövar därefter Mahmoud-Perssons tilläggsyrkande och finner
att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 251
Dnr Kommunstyrelsen 2019/873

Tillägg i delegationsordning
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Förslaget till ny delegationsordning antas som kommunstyrelsens
delegationsordning med ändringen att vad gäller delegation på socialas
område införs endast den ändring som har föreslagits av socialutskottet – det
vill säga att beslut om boendestöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
delegeras även till socialsekreterare.
ÄRENDE
Både socialförvaltningen och transportcentralen har uttryckt önskemål om
ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny
delegationsordning. Motiven för respektive ändring redovisas i särskilda
skrivelser.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till ny
delegationsordning antas som kommunstyrelsens delegationsordning.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens
förslag, med ändringen att vad gäller delegation på socialas område införs
endast den ändring som har föreslagits av socialutskottet – det vill säga att
beslut om boendestöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen delegeras även till
socialsekreterare.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 252
Dnr Kommunstyrelsen 2019/915

Delårsrapport 2019
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander presenterar 2019 års delårsrapport.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att delårsrapporten överlämnas till
kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 253
Dnr Kommunstyrelsen 2019/917

Ekonomisk åtgärdsplan 2019
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Förslaget till åtgärdsplan antas som kommunstyrelsens åtgärdsplan.
ÄRENDE
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har tagit fram ett förslag
till en åtgärdsplan för att minska kommunens kostnader under 2019.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget till åtgärdsplan antas
som kommunstyrelsens åtgärdsplan.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 254
Dnr Kommunstyrelsen 2019/881

Budget 2020
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till budget för år 2020 ändras så att
det i förslaget slås fast att lokalytor ska minska med minst tre procent per år.
Förslaget antas med gjorda ändringar som kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2020 och antar
upprättat förslag till treårsplan, samt:
att skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad);
att kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de
övergripande målen för verksamheterna;
att för investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget;
att inom ramen för tidigare års anslag för investeringar för skollokaler
(projekt 3160) omfördelas 10 miljoner kronor till ett generellt anslag för
fastighetsinvesteringar.
ÄRENDE
Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår.
Budgeten ska normalt sett fastställas av kommunfullmäktige före november
månads utgång. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
budget för 2020.
Budgetförslaget kommer att MBL-förhandlas den 16 september.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

Ks § 254, fortsättning
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
förslaget till budget för år 2020 och antar upprättat förslag till treårsplan,
samt:
att skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad);
att kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de
övergripande målen för verksamheterna;
att för investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget;
att inom ramen för tidigare års anslag för investeringar för skollokaler
(projekt 3160) omfördelas 10 miljoner kronor till ett generellt anslag för
fastighetsinvesteringar.
YRKANDE
Mats Ericsson (C) yrkar att kommunledningsförvaltningens förslag till
budget ändras så att det slås fast att lokalytor ska minska med minst tre
procent per år innan förslaget överlämnas till kommunfullmäktige.
Olle Larsson (LPO) yrkar att rubriken ”kärnvärden”, och texten under
samma rubrik, i kommunledningsförvaltningens förslag tas bort innan
förslaget överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först Ericssons yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter Larssons yrkande och finner att det avslås.
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen, med de ändringar som har
beslutats i förslaget till budget, kan bifalla kommunledningsförvaltningens
förslag och finner att frågan besvaras med ”ja”.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO) och Billy Anklew (LPO) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut att avslå Larssons yrkande. I övrigt biträder de
kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 255
Dnr Kommunstyrelsen 2019/931

Ansökan om medfinansiering till utveckling av
samverkan kring småskalig matkultur
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Härjedalens Kommun medfinansierar LRF:s projekt för utveckling av
samverkan kring småskalig matkultur i Härjedalen, förutsatt att stöd beviljas
till detta från Jordbruksverket.
Summan för medfinansieringen blir 250 000 kronor fördelade över tre år.
Finansiering ur de medel Härjedalens Kommun fått av Tillväxtverket för att
förbättra näringslivsklimatet
ÄRENDE
Den lokala, småskaliga matproduktionen är en potentiell tillväxtnäring, men
också viktig utifrån ett säkerhetsperspektiv. Jordbruksverket utlyste tidigare i
somras finansiering för utveckling av samverkansprojekt kring småskalig,
traditionell matkultur. Lokala matproducenter och intressenter (såsom
restaurangföretagare) visade intresse för denna, och LRF föreslogs som
potentiell huvudman för projektet.
I samarbete med näringslivsavdelningen och de intresserade företagarna
utarbetades ett förslag på samverkansprojekt. Samverkansprojektet består i
korthet i att söka finansiering för en projektledare på deltid, som anställs av
LRF och som kan utreda lämpliga former för en producentsamverkansplattform. Projektledaren ska därefter etablera en sådan plattform och
tillsammans med dess medlemmar identifiera potentiella gemensamma
arbetsområden och framtida finansieringsmöjligheter. Målet är en livaktig,
robust samverkansorganisation där småskaliga matproducenter kan möta
gemensamma utmaningar och möjligheter.
LRF har beräknat att projektet kostar 1 318 672 över tre år, och 30%
offentlig medfinansiering krävs. LRF vill därmed se medfinansiering från
Region Jämtland Härjedalen (150 000 kronor) och Härjedalens Kommun
(250 000 kronor).

Justerandes sign.
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KS § 255, fortsättning
Ekonomi
Tillväxt- och Utvecklingsförvaltningen medfinansierar med 100 000 kronor
för 2020, 100 000 kronor för 2021 och 50 000 kronor för 2022, förutsatt
övrig finansiering från Jordbruksverket och Region Jämtland Härjedalen.
Finansiering ur de pengar som Härjedalens Kommun fått för att förbättra
företagsklimatet i kommunen.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen föreslår att Härjedalens Kommun
medfinansierar LRF:s projekt för utveckling av samverkan kring småskalig
matkultur i Härjedalen, förutsatt att stöd beviljas till detta från
Jordbruksverket. Summan för medfinansieringen blir 250 000 kronor
fördelade över tre år. Finansiering ur de medel Härjedalens Kommun fått av
Tillväxtverket för att förbättra näringslivsklimatet.
YRKANDE
Mats Ericsson (C), biträdd av Karin Holmin (VH), yrkar bifall till tillväxtoch utvecklingsförvaltningens förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag och finner
att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
LRF Jämtland
Tillväxt & Utvecklingsförvaltningen
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KS § 256
Dnr Kommunstyrelsen 2019/918

Borgen, Inlandsbanan AB
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda
Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 631 579 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
ÄRENDE
Inlandståget AB har, på grund av bristande kapacitet, stora behov att
modernisera sin fordonspark. Bolaget, som är ett helägt dotterbolag till
Inlandsbanan AB, har köpt 5 tågfordon av fabrikat Alstom Lint 41 från
Nederländerna. Dessa fordon behöver service, genomgång, anpassningar och
vissa ombyggnationer för att kunna användas i svensk trafik. En del av
kostnaderna för detta har redan finansierats. Kostnad för inköp av fordonen
är 29,5 miljoner kronor. Kostnad för tyngre underhåll såsom reparation av
växellådor, boggie- och powerpackrevisioner, samt genomgång av
uppvärmning och air condition är 5,2 miljoner kronor. Kostnad för transport
från Nederländerna är 1,4 miljoner kronor. Kostnad för att ta fram
inredningsförslag samt kostnad för konsult för besiktning och värdering av
fordonen före köp, samt projektledning är 1,5 miljoner kronor.
Finansiering av inköpen och kommande åtgärder för att så snart det är
möjligt få fordonen färdiga för trafik har så här långt belastat Inlandsbanan
AB. Eftersom bolaget har i uppdrag att förvalta infrastrukturen på och kring
Inlandsbanan så finns enligt bolaget inte de pengar som fordonens
färdigställande kräver.
Inlandsbanan AB:s koncernledning har på uppdrag av Inlandståget AB:s
styrelse tagit fram en finansieringsplan. Lån sker förmånligast från
Kommuninvest och dessa kräver borgen från ägare motsvarande det belopp
som ska lånas. Den totala investeringen uppgår till 14–15 miljoner kronor
per tåg, totalt 70–75 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor finansieras
från Norrlandsfonden, 10–15 miljoner kronor från kommersiell bank och 50
miljoner kronor från Kommuninvest.
Tanken är inte att en enskild kommun ska borga för hela beloppet om 50
miljoner kronor, utan detta ska delas upp på 19 delar, samma som antalet
delägare i Inlandsbanan. Aktuellt borgensbelopp per delägare blir då cirka
2,63 miljoner kronor.
KS § 256, fortsättning
Justerandes sign.
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Tanken är att alla kommuner ska borga för varsin del, vilket ger det totala
beloppet om 50 miljoner kronor. Om likvidbehov uppkommer till följd av
inköp av högkostnadskomponenter (exempelvis hjul) kan det bli aktuellt att
påbörja ärende hos Kommuninvest innan alla delägare fattat beslut i
fullmäktige, för att låna upp den del av totalbeloppet som det finns
borgensbeslut på. Resterande del lånas upp när alla erforderliga beslut tagits.
Ekonomi
I det fall låntagaren inte kan fullgöra sina förpliktelser kan kommunen
komma att behöva infria sitt borgensåtagande.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att
såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag
till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 2 631 579 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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KS § 257
Dnr Kommunstyrelsen 2019/846

Utbetalning av partistöd 2019
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Partistöd 2019 utbetalas enligt förslag.
Kostnader utöver vad som budgeterats för partistöd finansieras ur övriga
konton för politiska verksamheter.
ÄRENDE
Härjedalens kommun har beslutat att inrätta partistöd för de partier som är,
eller under föregående år har varit, representerade i kommunfullmäktige. Det
ekonomiska stödet utgörs av ett grundstöd som uppgår till 0,4 prisbasbelopp
per mandat och år, samt ett kanslistöd som uppgår till 0,15 prisbasbelopp per
mandat och år. Kanslistödet betalas dock för högst fem mandat per år.
Enligt kommunens regler för partistöd bör kommunfullmäktige neka
utbetalning av partistöd till det eller de partier som inte lämnat in
redovisning av tidigare erhållet partistöd i den ordning som lagen skriver.
Vox Humana har lämnat in denna redovisning senare än vad lagen
föreskriver. Kristdemokraterna fick under 2018 inget partistöd och har därför
alltså inget sådant stöd att redovisa.
Kommunledningsutskottet beslutade § 79/2019 att låta kommunledningsförvaltningen ta fram ett nytt förslag till utbetalning av partistöd 2019, som
ska räkna med utbetalning också till Vox Humana. Detta förslag presenteras
vid dagens sammanträde.
Ekonomi
Den totala kostnaden enligt det förslag som idag presenteras uppgår till
744 000 kronor. Budgeterade medel för partistöd 2019 är 687 000 kronor
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kostnader utöver vad som budgeterats för partistöd finansieras ur övriga
konton för politiska verksamheter.
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YRKANDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD), biträdd av Karin Holmin (VH), yrkar att
partistöd 2019 utbetalas enligt förslaget.
Olle Larsson (LPO) yrkar att partistöd 2019 utbetalas enligt förslaget, med
ändringen att inget partistöd ska betalas till Vox Humana.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer Mahmoud-Perssons yrkande mot Larssons och finner att
kommunstyrelsen bifaller Mahmoud-Perssons yrkande.
Ordförande prövar därefter kommunledningsutskottets förslag och finner att
det bifalls.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Centerpartiet Härjedalen
Kristdemokraterna Härjedalen
Landsbygdspartiet Härjedalen
Liberalerna Härjedalen
Moderaterna Härjedalen
Socialdemokraterna Härjedalen
Sverigedemokraterna Jämtland
Vox Humana
Vänsterpartiet Härjedalen

Justerandes sign.
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KS § 258
Dnr Kommunstyrelsen 2019/792

Bygdemedel, stöd för att utveckla idrotts- och
fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika
aktiviteter.
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Bygdemedelsansökan prioriteras med 470 000 konor med budget från 2019.
ÄRENDE
Länsstyrelsen har uppdragit Härjedalens kommun att besluta om prioritering
och yttrande över en bygdemedelsansökan från Hede Curlingklubb, om stöd
till nytt kylaggregat.
Klubben är ideell och bedriver ungdomsverksamhet, aktiviteter för
integration av barn och vuxna, samverkan med skolan, samarbete med
fjällanläggningarna med konferenscurling-grupper. Lokalen nyttjas av andra
föreningar på orten, bland annat vid jakt- och fiskemässa. Under lågsäsong
lånar Hede IK lokalen för ombyte och fika under fotbollsträningar och
matcher.
Föreningen beräknar att halvera energiförbrukningen med investeringen. De
övergår då också till godkänd köldmedia.
Finansieringsplan:
Bygdemedel: 470 000kr
Medfinansiering: 947 000kr (EU-stöd, Idrottslyftet, med mera)
Eget arbete: 100 000kr
Totalkostnad: 1 517 000
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi, bygdemedlen administreras av
Länsstyrelsen Jämtlands Län.

Justerandes sign.
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FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Bygdemedelsansökan prioriteras med 470 000 kronor med budget från 2019.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Bygdemedelshandläggare / Länsstyrelsen
Landsbygdsutvecklare / Tillväxt & Utveckling

Justerandes sign.
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KS § 259
Dnr Kommunstyrelsen 2019/824

Taxor och avgifter, Fritidsenheten
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för fritidsenheten.
Taxor och avgifter gäller från och med 2019-11-01.
ÄRENDE
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen,
KS § 149/2019, att komma med förslag till spåravgifter inför säsongen
2019/2020.
Fritidsenheten har tagit fram ett förslag till spåravgifter och samtidigt
reviderat övriga priser för bad, bastu, ishall och sporthallar. Förslaget ersätter
delar av ”Avgifter för hyra av lokaler och badavgifter”, giltigt från och med
2012-01-01; BFK § 98/2011 (avsnitten gällande bastu Sveg och Funäsdalen,
bad i Hede, Lillhärdal och Ytterhogdal och sporthallar); samt Prislista för
bad och gym Svegsbadet, Nbfk § 45/2016.
Ekonomi
En jämförelse utifrån 2018 års statistik ger en ökning av intäkter enligt
följande:
Svegsbadet + 135 000 kronor
Sporthallar + 4 000 kronor
Bad Hede/Lillhärdal/Ytterhogdal + 38 000 kronor (endast enkelentré, det vill
säga årskort/terminskort ej medräknade)
Bastu + 5 000 kronor
Spåravgifter och avgifter för ishallen i Sveg är nya avgifter.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxor och avgifter
för fritidsenheten.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrar bifall till samhällsbyggnadsutskottets
förslag, med tillägget att taxor och avgifter gäller från och med 2019-11-01.
Justerandes sign.
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KS § 259, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att
det bifalls.
Ordförande prövar därefter sitt eget tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Fritidsenheten

Justerandes sign.
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KS § 260
Dnr Kommunstyrelsen 2019/847

Taxa för framtagande av kopior av allmänna handlingar
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Förslaget till Taxa för framtagande av kopia av allmän handling antas.
Taxan gäller från 2019-11-01.
Taxan ersätter eventuella tidigare taxor för framtagande av kopia av
allmänna handlingar.
ÄRENDE
Tryckfrihetsförordningen slår fast att myndigheter får ta ut en avgift för att
tillhandahålla kopior av allmänna handlingar. För statliga myndigheter
regleras avgiftsuttaget i avgiftsförordningen. För kommunala myndigheter
finns inga motsvarande bestämmelser – självkostnadsprincipen gäller som
vanligt. Dock har Justitieombudsmannen konstaterat att ingenting hindrar att
kommuner använder den statliga förordningen som förlaga.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till taxa för
framtagande av kopia av allmän handling.
Ekonomi
Förslaget kommer innebära en intäkt för kommunen, eftersom någon taxa för
kopiering av allmän handling idag inte tillämpas.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Förslaget till Taxa för framtagande av kopia av allmän handling antas.
Taxan gäller från 2019-10-01.
Taxan ersätter eventuella tidigare taxor för framtagande av kopia av
allmänna handlingar.

Justerandes sign.
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YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag, med ändringen att taxan ska gälla
från och med 2019-11-01.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Förvaltningschefer

Justerandes sign.
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KS § 261
Dnr Kommunstyrelsen 2019/514

Revidering av byvaktmästeritjänsten
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunens byvaktmästeritjänster ska enbart utföras för dem med behov
utifrån genomförd behovsbedömning genom hemtjänstutredning.
Taxan för byvaktmästeritjänster höjs till 200 kronor per timme, 100 kronor
per påbörjad halvtimme.
ÄRENDE
Riktlinjer:
I dagsläget utför kommunen byvaktmästeritjänster hos personer som efter
utredning bedöms ha behov av dem, samt hos kommunmedborgare som är
75 år eller äldre (enligt beslut från KS § 122, 2016-05-25). Sedan beslutet
trädde i kraft har en markant ökning av icke behovsbedömda ärenden skett.
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen anser att rätten till tjänsterna ska
grundas i behov, inte i ålder. Vinsten med en behovsanpassad byvaktmästeritjänst är att kommunen då kan lägga mer fokus på dem som har behov av
tjänsterna. De som inte är i behov av tjänsterna kan istället vända sig till det
privata näringslivet. Risken med förändringen är att det blir mer
administrativa åtaganden för den personal hos kommunens som utför
behovsbedömningen.
Taxa:
Den enda egentliga intäkt som finns i verksamheten är de avgifter som
brukarna av tjänsten betalar. En möjlighet att öka verksamhetens intäkter är
att höja taxan. Förvaltningen bedömer det motiverat att höja taxan till 200
kronor per timme, med tanke på att medel för samtlig utrustning och
förbrukningsmaterial (gräsklippare, bensin, service, skyddskläder,
reseersättningar etcetera) tas från verksamhetens budget. Kostnaderna för
sådant material har ökat, bland annat då verksamhetens omfattning samt den
geografiska spridningen bland brukare ökat.
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta tycker att höjningen
till 200 kronor per timme och 100 kronor per påbörjad halvtimme är för hög,
men biträder förvaltningens förslag i övrigt.

Justerandes sign.
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunens
byvaktmästeritjänster enbart ska utföras för dem med behov utifrån
genomförd behovsbedömning genom hemtjänstutredning.
Förvaltningen föreslår vidare att taxan för byvaktmästeritjänster höjs till 200
kronor per timme, 100 kronor per påbörjad halvtimme.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag och finner
att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Avdelningen för Arbete och Aktivitet

Justerandes sign.
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KS § 262
Dnr Kommunstyrelsen 2019/791

Uppdatering av verksamhetsområden för vatten och
avlopp
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Revidering av verksamhetsområden för vatten och spillvatten beslutas enligt
förslag.
ÄRENDE
Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, ordna vattenförsörjning
och spillvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse. Verksamhetsområde är det geografiska område där
kommunen har beslutat att allmän kommunal vattenförsörjning och
spillvattenhantering ska finnas. Dessa områden bör uppdateras varje år,
vartefter verksamheten utvecklas.
Det finns tre typer av verksamhetsområden:
1. Vatten – verksamhetsområden för fastigheter med endast
vattenförsörjning. (blå på bifogad karta)
2. Spillvattenavlopp - verksamhetsområden för fastigheter med endast
spillvattenhantering. (röd på bifogad karta)
3. Vatten och spillvattenavlopp - verksamhetsområden för fastigheter med
både vattenförsörjning och spillvattenhantering. (grön på bifogad karta)
Vatten och Miljöresurs sköter vattenförsörjning och spillvattenhantering
inom verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet har kommunen
skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter.
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade
vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och
brukningsavgift för vattentjänsterna.
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om revidering av verksamhetsområden
för vatten och spillvatten. Vatten och miljöresurs AB har tagit fram ett
förslag till nya verksamhetsområden.
Ekonomi
Förslag till beslut påverkar inte kommunens ekonomi.

Justerandes sign.
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FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Revidering av verksamhetsområden för vatten och spillvatten beslutas enligt
förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
- Vatten och Miljöresurs
- Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 263
Dnr Kommunstyrelsen 2019/844

Risk- och sårbarhetsanalys för Härjedalens kommun
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Risk- och sårbarhetsanalysen som genomförts för Härjedalens kommun för
perioden 2019–2022 antas.
ÄRENDE
Kommuner ska enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544)
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Enligt den Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022
(SKL 18/03101) som slutits mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska kommuner
bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022 är resultatet av ett
förvaltningsövergripande arbete i Härjedalens kommun. Risker av
övergripande karaktär har identifierats och åtgärder för att stärka
kommunens krishanteringsförmåga redovisas.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Risk- och sårbarhetsanalysen som genomförts för Härjedalens kommun för
perioden 2019–2022 antas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Säkerhetssamordnare

Justerandes sign.
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KS § 264
Dnr Kommunstyrelsen 2019/841

Upphävande av Riktlinjer för hantering av e-post i
Härjedalens kommun
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinjer för hantering av e-post i Härjedalens kommun upphävs.
ÄRENDE
Dokumentet ”Riktlinjer för hantering av e-post i Härjedalens kommun”
antogs 2013-11-05 och tjänar inte längre något syfte. Det är ett överlappande
dokument mellan ”Rutin för post och e-post i Härjedalens kommun” och
”Informationssäkerhetsinstruktion Användare”.
Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Riktlinjer för hantering av e-post i Härjedalens kommun upphävs.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
IT-chef

Justerandes sign.
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KS § 265
Dnr Kommunstyrelsen 2019/619

Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att
främja fler samiska språk
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningsförvaltningens förslag antas som kommunens remissvar.
ÄRENDE
Kommunen har erbjudits att yttra sig över Sametingets rapport Samiskt
språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsförvaltningens
förslag antas som kommunens remissvar.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Regeringskansliet

Justerandes sign.
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KS § 266
Dnr Kommunstyrelsen 2018/303

Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
§ 212/2018, mål 5854-18
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Förslag till yttrande daterat 2019-08-12 antas som kommunens yttrande till
förvaltningsrätten.
ÄRENDE
Horst Kuehne har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
§ 212/2018. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
yttrande i målet.
Ekonomi
Ärendet har ingen omedelbar påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Förslag till yttrande daterat 2019-08-12 antas som kommunens yttrande till
förvaltningsrätten.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) deltar inte i beslutet.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten Härnösand

Justerandes sign.
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KS § 267
Dnr Kommunstyrelsen 2018/320

Hemställan om tolkning av kommunstyrelsens beslut,
2012-08-29, 136 §
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Ängersjö byalag och Föreningen svenskt landskapsskydd svaras att
förutsättningar för kommunen att inrätta ett interimistiskt skyddsområde vid
Ängersjökölen och Sandtjärnsberget saknas.
ÄRENDE
Ängersjö byalag och Föreningen svenskt landskapsskydd vill att kommunen
hos Länsstyrelsen ska ”hemställa om interimistiskt förbud, enligt 7 kap. 24 §
MB, för uppförande av vindkraftparker vid Ängersjökölen och
Sandtjärnberget.”
Interimistiska skydd enligt aktuell paragraf i miljöbalken får meddelas av
kommunen eller länsstyrelsen under förutsättning att området är aktuellt för
naturreservat, kulturreservat, vattenskyddsområde eller naturminne.
Kommunen har inte några sådana planer för de aktuella områdena och kan
således inte heller inrätta något interimistiskt skydd för dem. I händelse att
länsstyrelsen har sådana planer är det upp till den myndigheten att på eget
bevåg besluta om interimistiskt skydd, om den bedömer det nödvändigt.
Ekonomi
Att inte vidta åtgärder för inrättande av interimistiskt skydd innebär ingen
kostnad för kommunen. Att vidta åtgärder för inrättande av interimistiskt
skydd bedöms av förvaltningen för närvarande inte möjligt, och därför har
ingen skattning av kostnad gjorts.

Justerandes sign.
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KS § 267, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Ängersjö byalag och Föreningen svenskt landskapsskydd svaras att
förutsättningar för kommunen att inrätta ett interimistiskt skyddsområde vid
Ängersjökölen och Sandtjärnsberget saknas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
RESERVATION
Billy Anklew (LPO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Ängersjö byalag
Föreningen svenskt landskapsskydd

Justerandes sign.
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KS § 268

Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
Angående Härjedalens Fjällmuseum, anonym skrivelse
Avstår från att yttra sig, Översiktsplan Härjedalens kommun,
Folkhälsomyndigheten, Dnr KS 2018/124
Avstår från att yttra sig, Översiktsplan Härjedalens kommun, Jamtli, Dnr KS
2018/124
Avstår från att yttra sig, Översiktsplan Härjedalens kommun, Lantmäteriet,
Dnr KS 2018/124
Avstår från att yttra sig, Översiktsplan Härjedalens kommun,
Naturvårdsverket, Dnr KS 2018/124
Avstår från att yttra sig, Översiktsplan Härjedalens kommun, SGU, Sveriges
geologiska undersökning, Dnr KS 2018/124
Avstår från att yttra sig, Översiktsplan, MSB, Dnr KS 2018/124
Beslut av överklagan, Förvaltningsrätten i Falun, Dnr KS 2019/741
Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025
Dom Mark- och miljödomstolen. Mål nr M 1760-19, Mark- och
miljödomstolen
Komplettering, yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Joni
Lidberg, Dnr KS 2018/124
Livsmedelskontroll Idamic Hede, miljö- och byggnämnden, Dnr KS
2019/920
Livsmedelskontroll Svegsmon Storkök, miljö- och byggnämnden, Dnr KS
2019/290
Medborgarförslag, beslut om samarbete med Mora lasarett, Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Omprövning av beslut om föreläggande enligt lagen om energideklarationer,
Boverket

Justerandes sign.
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KS § 268, fortsättning
Protokoll Gemensamma nämnden för upphandling, 2019-04-29
Protokoll Härjedalens råd för åensionärer och funktionsnedsatta 2019-08-29
Protokoll Härjedalens ungdomsråd HUR, 2019-02-26
Registrering av livsmedelsanläggning förskolan Myltan, Myren 1, miljö- och
byggnämnden, Dnr KS 2019/945
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, SKL,
Dnr KS 2019/14
Svar på beslut om krav att kommunstyrelsen förklarar prioriteringar gällande
bygdemedel, Långå fiskevårdområde, Dnr Ks 2019/556
Tillsynsrapport Blåvingen 2018, Miljö- och byggnämnden, Dnr KS
2019/507
Tillsynsrapport Nymon 2018, Miljö- och byggnämnden, Dnr KS 2019/507
Tillsynsrapport Tallen Björken och Lönnen 2018, Miljö- och byggnämnden,
Dnr KS 2019/507
Underrättelse om inkommen överklagan, Förvaltningsrätten i Falun, Dnr Ks
2019/741
Yttrande över kulturmiljöprogrammet för Härjedalens kommun, Bertil
Andersson, Dnr KS 2018/124
Yttrande över kulturmiljöprogrammet för Härjedalens kommun, Flons
Hembygdsförening, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Agardh Stensson,
Herbert Eriksson, Bo Eriksson, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Bertil Andersson, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Bror Klockervold,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Centerpartiet
Härjedalen, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Christer Fjellner, Dnr
KS 2018/124
Justerandes sign.
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Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Emil Carlsson, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Ernst Halvarsson, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Fastighetsägare
Funäsdalen, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Funäsdalens skoterled
AB, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Henning Sture och
Erik Backe, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Holmen Skog AB,
DNr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Härjedalens
markägareförening, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Jan-Olof Edström,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Jonas Nyman, Dnr KS
2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Joni Lidberg, Dnr KS
2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Karl-Anders Nyman,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Katarina Berntsson,
Leif Söderlind, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Katarina Bufvers, Dnr
Ks 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Kristdemokraterna i
Härjedalen, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Landsbygdspartiet,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Lars-Åke Lundin, Dnr
KS 2018/124
Justerandes sign.
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Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Malmagens,
Funäsdalen med flera byars samfällighetsföreningar, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Malmagens,
Funäsdalens med flera byars samfällighetsförening, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Margareta Näslund,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Margareta och Per
Bertil Berntsson, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Mats Ericsson, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Mats Nordlinder, DNr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Mellanskog, Dnr KS
2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Nils-Olof Friberg, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Nils-Ove Hammar,
Dnr Ks 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Olle Magnusson, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Per-Gunnar och Siv
Nyman, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Petra Edström, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Severin Johansson,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Stefan Nyman, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Telia Company AB,
Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Thomas Wiklund, Dnr
KS 2018/124
Justerandes sign.
46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 268, fortsättning
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Turistföreningen
Lofsdalen, Dnr KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan för Härjedalens kommun, Victor Johansson, Dnr
KS 2018/124
Yttrande över översiktsplan Härjedalens kommun, Ramundberget, Dnr KS
2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Andreas Hoflin, Dnr KS
2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, anonym, Dnr KS 2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Christina Bäckman, Dnr KS
2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Handölsdalens sameby, Dnr
KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Henrik Ljungberg, Dnr KS
2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Härjedalens Arbetarekommun,
Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Härjedalens Fjällmuseum, Dnr
KS 2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Jon Söderblom, Dnr KS
2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Kerstin Umegård, Dnr KS
2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Lennart Olsson, Ernst
Halvarsson, Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Liberalerna, Dnr KS 2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Ljudals kommun, Dnr KS
2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, LRF, Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Luftfartsverket, Dnr KS
2018/124
Justerandes sign.
47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-09-09

KS § 268, fortsättning
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län,
Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Naturskyddsföreningen Västra
Härjedalen, Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Omi Söderblom Mohammar,
Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Per-Einar Persson, Funäsdalen
3:24, Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen,
Dnr KS 2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Sametinget, Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, SMHI, Dnr KS 2018/124
Yttrande översiktsplan Härjedalens kommun, Tillväxtverket, Dnr KS
2018/124
Yttrande Översiktsplan Härjedalens kommun, Trafikverket, Dnr KS
2018/124
Ändrade sammanträdestider, Regionfullmäktige
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 269

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-07-01–2019-08-29
Ärende
Mottagande av elever till SFI

Beslutsfattare
Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever till gymnasial
utbildning, yrkesvux

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elever till gymnasial
utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Bostadsanpassningsbidrag

Fastighetssamordnare AnnChristine Olofsson

Upprustningsbidrag

Samhällsbyggnadschef Panos
Alepliotis

Lokalt kollektivavtal

HR-chef Britt Paju

Ansökan om skolskjuts, växelvis
boende

Bildningschef Tina HammargårdSvensson

Ansökan om skolskjuts,
trafikförhållanden

Bildningschef Tina HammargårdSvensson

Kulturbidrag

Fritidschef Linda Bergström

Driftbidrag samlingslokaler

Fritidschef Linda Bergström

Kursbidrag

Fritidschef Linda Bergström

Anställningar

Enhetschef Ann-Christine Råstock
Förskolechef Margareta Thomsson
Kostchef Klaus Dudenhoefer
Rektor Helena Larsson
Enhetschef Ann Kellgren
Enhetschef Arne Duberg
Avdelningschef Kicki Hallgren
Rektor Carin Salomonsson
Rektor Agnetha Ljungsparr
Enhetschef Elin Lemon

_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 270
Dnr Kommunstyrelsen 2018/124

Fråga om jäv för stadsarkitekt i ärendet ny
översiktsplan för Härjedalens kommun
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Stadsarkitekten ska inte anses jävig i arbetet med kommunens översiktsplan.
ÄRENDE
Olle Larsson och Billy Anklew, Landsbygdspartiet, har väckt frågan om
stadsarkitekten kan anses vara jävig i sitt arbete med kommunens
översiktsplan. Larsson och Anklew anser att stadsarkitekten, bland annat
eftersom hon företrätt en sameby i förhandlingar, ska anses jävig.
Kommunledningsförvaltningen fick, vid kommunstyrelsens sammanträde
den 3 juli, i uppdrag att utreda frågan.
I 13 kap. 1 § plan- och bygglagen slås fast att kommunfullmäktiges beslut
om översiktsplan ”får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen”. Plan- och bygglagen saknar i
övrigt bestämmelser om överklagan i ärenden om översiktsplan. Sammantaget innebär detta att det är både i fullmäktige och nämnder är kommunallagens regler om överklagan och därmed också om jäv som ska tillämpas.
Vid en nämnds handläggning av ett ärende finns enligt kommunallagen fem
grunder för jäv:
1) Ärendet angår en person själv eller någon till personen närstående,
alternativt om ärendet kan väntas medföra synnerlig skada eller nytta för
personen eller någon som står denne nära.
2) Personen är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som
kan vänta synnerlig skada eller nytta av ärendets utgång. Observera ordvalet
”synnerlig”
3) Om ärendet rör tillsyn över verksamhet som personen själv är knuten till.
4) Om personen agerat ombud eller biträtt någon i saken.
5) Om det finns någon annan särskild omständighet som kan rubba
förtroendet för personens i fråga opartiskhet i ärendet.
Frågan i det aktuella fallet har ställts till Sveriges Kommuner och Landsting,
där jurist Helena Meyer gör bedömningen att jäv inte föreligger. Hennes
motivering är att vid framtagande och beslut om översiktsplan har i princip
samtliga kommunmedlemmar intressen att tillvarata, men inte i något fall
torde dessa intressen vara av sådan vikt att de kan anses utgöra grund för jäv.

Justerandes sign.
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FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Stadsarkitekten ska inte anses jävig i arbetet med kommunens översiktsplan.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att stadsarkitekten ska anses jävig i arbetet med
översiktsplan för Härjedalens kommun.
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till kommunledningsutskottets
förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer kommunledningsförvaltningens förslag mot Larssons
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningsutskottets
förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Jaröst för att bifalla kommunledningsutskottets förslag, Nej-röst för att bifalla
Larssons yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats
Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Johan
Fredholm (M), Pelle Johansson (S), Karin Holmin (VH)
Nej-röst: Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO)
Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 2 nej-röster, och
1 som avstår, bifaller kommunledningsutskottets förslag.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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KS § 271

Övriga frågor, inloggningsuppgifter för förtroendevalda
till kommunens intranät, löner i vissa yrkeskategorier,
passerkort och teknisk utrustning till förtroendevalda
ÄRENDE
Vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet ställdes frågor om varför inte
förtroendevalda kunde få inloggningsuppgifter till kommunens intranät; om
hur löner sätts för vissa yrkeskategorier; samt om vad som gäller för
passerkort till förtroendevalda. Kommunchef Gunnel Gyllander besvarar i
tur och ordning frågorna.
Inloggningsuppgifter till intranätet är inte möjligt att ge förtroendevalda,
eftersom inloggningen är knuten till inloggningen till kommunens nätverk.
Höga löner i vissa yrkeskategorier förklaras delvis av kompetensbehov som
måste tillgodoses, och att det då blir billigare att tidsbegränsat anställa till
höga löner, än att anlita konsulter.
Ordförandena till utskotten får passerkort.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 272

Övrig fråga, bisyssla för kommunanställda
ÄRENDE
Billy Anklew (LPO) ställer en fråga om vilka regler som gäller för bisysslor
bland kommunens anställda.
Kommunchef Gunnel Gyllander förklarar vilka riktlinjer för bisyssla som
gäller.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 273

Övrig fråga, teknisk utrustning i sammanträdeslokaler
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunchefen får i uppdrag att se till att den tekniska utrustningens
funktion kan garanteras inför sammanträden, alternativt se till att IT-support
finns omedelbart tillgänglig då kommunstyrelsen sammanträder.
ÄRENDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) påpekar att den tekniska utrustningen (framför
allt den så kallade bildkanonen) i sammanträdeslokalen ofta krånglar.
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att se
till att den tekniska utrustningens funktion kan garanteras inför
sammanträden, alternativt se till att IT-support finns omedelbart tillgänglig
då kommunstyrelsen sammanträder.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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KS § 274

Övrig fråga, disposition sammanträden
ÄRENDE
Kommunstyrelsen diskuterar hur man på bästa sätt kan disponer tiden under
en sammanträdesdag. En ändring som diskuteras är möjligheten att lägga
informationspunkter senare under dagen. Kommunstyrelsens presidium lovar
att ta med sig synpunkterna till framtida beredningar inför sammanträden.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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KS § 275
Dnr Kommunstyrelsen 2019/962

Övrig fråga, sammanställning av kostnader för
migration
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunchefen får i uppdrag att göra en sammanställning av vilka
kostnader migrationen genererar för kommunen.
ÄRENDE
Kommunens ekonomiska läge är ansträngt. Kommunstyrelsen beslutade
tidigare under dagens sammanträde, § 253/2019 att anta en åtgärdsplan för
att förbättra det ekonomiska resultatet 2019.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att göra en
detaljerad sammanställning av vilka kostnader migrationen genererar för
kommunen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Larssons yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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