SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-02
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Medborgarhuset, P1, 09:00–16:00
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Gunilla Zetterström-Bäcke (S) §§ 276–291
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Magnus Karlsson (S)
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Lisa Sjelin (C) §§ 292–294
Ej tjänstgörande ersättare

Lisa Sjelin (C) §§ 276–291
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Lars Persson, projektledare VA 2025 § 276
Mathias Holmlund, Länstrafiken §§ 276–277
Andreas Back, Umeå universitet § 278
Tove Ortman, SLU § 278
Malin Elmerstig, projektledare Framtidens position § 278
Jonas Kojan, tillväxt- och utvecklingschef §§ 278, 287
Anda Embretsen, socialchef § 278
Tina Hammargård Svensson, skolchef § 278
Cilla Gauffin, miljö- och byggchef § 278
Mats Sjöstedt, IT- och kanslichef §§ 278, 288
Helena Åkerlind, näringslivsutvecklare § 278
Inger Wetterstrand, observatör §§ 279–287
Ola Regnander, ekonomichef §§ 289–294
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, sekreterare

Underskrifter

Paragrafer 276-294
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
2019-10-02
Kommunstyrelsen
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Gemensam nämnd för samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter, Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan och Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt
special
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§ 285

Meddelanden
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2019/917
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Övrig fråga, allmänhetens frågestund i
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Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 276

VA 2025, information
ÄRENDE
Projektledare Lars Persson informerar om det pågående arbetet i projektet
VA 2025. Projektets syfte är att långsiktigt säkra kommunens
vattenförsörjning.
Projektet går nu in i en intensivare fas, då arbetet alltmer har börjat
konkretiseras och övergå från mer av en planeringsfas till en verkställande
fas. På grund av projektets ändrade natur har också ändringar i
projektorganisationen genomförts.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 277

Särskild kollektivtrafik, information
ÄRENDE
Mathias Holmlund från Länstrafiken Jämtland informerar om Länstrafikens
uppdrag vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst, inklusive hur uppdraget följs
upp ur ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv. Genomförda
utvärderingar visar att verksamheten håller god kvalitet, samtidigt som
kommunens kostnader för färdtjänst – jämfört med kostnaderna innan
länstrafiken tog över verksamheten – har minskat.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 278

Framtidens position, information
ÄRENDE
Projektledare Malin Elmerstig tillsammans med Andreas Back från Umeå
universitet och Tove Ortman från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
informerar inom ramarna för projektet Framtidens position om hur
kommunen kan planera för att dra största möjliga nytta av fritidshusturism.
Fritidshusturismen genererar både inkomster och utgifter för kommunen. I
det första fallet i form av fastighetsavgifter, brukningsavgifter och intäkter
som genereras i det lokala näringslivet, i det senare fallet på grund av
kostnader för den service som kommunen är skyldig att tillhandahålla.
Back rekommenderar att fritidshus ses som en tillgång, och att
fritidshusturisterna ska betraktas som Härjedalingar. Back rekommenderar
vidare att både lokalsamhälle och fritidshusägare bör involveras i
kommunens planering. Dessutom bör kommunen också verka för att
kommunbofastas tillgång till bostad värnas.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 279
Dnr Kommunstyrelsen 2018/533

Medborgarförslag om mellanmål/fika på Södra skolan,
Sveg
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget avslås.
ÄRENDE
Johan Karlsson, Svartåsvallen, föreslår att mellanmål/fika ska erbjudas på
Södra skolan. Måltidsverksamhet för skolmat regleras i skollagens 10
kapitel, i Livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat i skolan samt i
läroplanens för grundskolan 4 kapitel. Sverige har lagstadgade krav på
kostnadsfria skolmåltider till alla elever i den obligatoriska skolan, om detta
skulle gälla även frukost och mellanmål är inte närmare reglerat. Frukost och
mellanmål erbjuds idag elever inskrivna vid Fritidshem. Fritidshem är
avgiftsbelagda.
Ekonomi
Kostnad för råvaror till mellanmål per elev i årskurs f-6 är 5 kronor.
Läsåret 2019/20 har Härjedalens kommun 339 elever i årskurs 7-9.
Råvarukostnaden för att erbjuda dessa mellanmål blir 1 695 kronor per dag.
Ett läsår har 178 skoldagar vilket ger en total kostnad på 301 710 kronor.
Tillkommer gör kostnader för personal.
Om förslaget skulle genomföras skulle det innebära en stor kostnadsökning
för bildningsförvaltningen.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att införa ett
eftermiddagsfika på Södra skolan för elever från Lofsdalen/Glöte.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 280
Dnr Kommunstyrelsen 2018/649

Medborgarförslag om skollokaler i Sveg
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Medborgarförslaget bifalls.
ÄRENDE
Jeffrey Peplowski, med flera, föreslår att lokalerna på Södra skolan/
Härjedalens gymnasium åtgärdas och renoveras, samt att processen
påskyndas. Peplowski föreslår vidare att studiemiljön ska förbättras.
2018 gjordes en förstudie för nybyggnation av Norra och Södra skolan samt
Härjedalens gymnasium. Beslut om att starta byggnation har inte tagits.
Under de senaste åren har några av skolans lokaler fått stänga och andra
renoveras till stora kostnader. Bildningsförvaltningen ser behov av
ytterligare åtgärder gällande ventilation och material, eftersom studiemiljön
idag inte är god.
Ekonomi
Beslut om eller nybygge kommer att medföra en större kostnad.
Beslut om att inte påbörja renovering eller ombyggnation av lokalerna
kommer också att medföra större kostnader gällande material, men kan
också komma att påverka arbetsmiljön negativt.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om skollokaler i Sveg.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Rektor, Härjedalens gymnasium
Förvaltningschef, bildning

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 281
Dnr Kommunstyrelsen 2018/618

Motion angående samverkan Region Jämtland
Härjedalen och Härjedalens kommun för utveckling av
Lärcentrum, vuxnas lärande och folkbildning
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Motionen anses besvarad.
ÄRENDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) föreslår att kommunen tar initiativ till en
förstudie kring samverkan med Bäckedals folkhögskola för att möta
framtidens utbildningsbehov hos medborgarna i kommunen.
Bildningsförvaltningen bedömer dock att god samverkan redan är etablerad
och att det finns ett befintligt nätverk där parterna Vuxenutbildningen,
Bäckedals folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen träffas
regelbundet för samverkan kring bland annat utbildningsutbud för
kommunens medborgare. Samverkan sker även kontinuerligt genom
kommunens studie- och yrkesvägledning samt studiebesök hos de olika
utbildningsanordnarna.
Samverkan kommer att ytterligare stärkas under den kommande
treårsperioden då Vuxenutbildningen, Bäckedals folkhögskola och
Arbetsförmedlingen tillsammans med Samordningsförbundet Jämtland
Härjedalen kommer att driva projektet Unga och vuxna till fortsatta studier,
med syfte att nå de som står långt ifrån arbetsmarknaden och motivera dem
till utbildning.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige avslår förslaget om en förstudie kring samverkan med
Bäckedals folkhögskola, då god samverkan redan är etablerad.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 281, fortsättning
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
motionen anses besvarad.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer Zetterström-Bäckes yrkande mot bildningsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Zetterström-Bäckes yrkande.
_____
Beslutet expedieras till:
Rektor, vuxenutbildningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 282
Dnr Kommunstyrelsen 2019/862

Revidering av handlingsplan för Posom
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar den reviderade handlingsplanen för Posom.
ÄRENDE
Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande. Posomverksamhet har
funnits i Härjedalens kommun i många år. Senaste revidering av
handlingsplanen gjordes 2011.
Ledningsgruppen för Posom har tagit fram en ny handlingsplan med bilagor,
i syfte dels att tydliggöra flödet vid Posominsats dels att tydliggöra
ansvarsfördelning och uppdrag för deltagare i Posom.
Syftet med Posom i Härjedalens kommun är att bistå med psykiskt och
socialt omhändertagande vid akuta händelser och därmed förebygga psykisk
ohälsa på lång sikt.
Ekonomi
Det finns en tilldelad budget för Posomverksamhet inom ramen för
socialförvaltningens budget. Ingen övrig inverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar den reviderade handlingsplanen för Posom.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef
Säkerhetssamordnare
Skolchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 283
Dnr Kommunstyrelsen 2019/745

Regional grundsyn för totalförsvar i Jämtlands län
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Regional grundsyn för totalförsvar i Jämtlands län antas som ett
inriktningsdokument för arbetet med civilt försvar och totalförsvar.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de kommentarer kring Regional
grundsyn för totalförsvar i Jämtlands län som sammanställts utifrån förslaget
till regional grundsyn.
ÄRENDE
Arbetet med civilt försvar och totalförsvar i Sverige har påbörjats. En viktig
del i totalförsvaret är Sveriges kommuner. Genom att anta Regional
grundsyn för totalförsvar i Jämtlands län som ett inriktningsdokument för
arbetet kring civilt försvar och totalförsvar visar kommunen sin ambition
inom området. Den regionala grundsynen ska gälla för hela Jämtlands län.
Gällande lagstiftning och den överenskommelse som slutits mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) utgör grunden för Regional grundsyn för
totalförsvar i Jämtlands län.
Ekonomi
Kommunen får ersättning från staten för att arbeta med civilt försvar.
Kommunens olika verksamheter kommer att behöva avsätta resurser i form
av arbetstid i olika delar av arbetet med civilt försvar.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 283, fortsättning
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Regional grundsyn för
totalförsvar i Jämtlands län antas som ett inriktningsdokument för arbetet
med civilt försvar och totalförsvar. Kommunstyrelsen föreslås även ställa sig
bakom de kommentarer kring Regional grundsyn för totalförsvar i Jämtlands
län som sammanställts utifrån förslaget till regional grundsyn.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Säkerhetssamordnare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 284
Dnr Kommunstyrelsen 2019/959

Sammanslagning av gemensamma nämnder:
Gemensam nämnd för samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter;
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan; och
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Härjedalens kommun förordar att de tre gemensamma nämnderna som finns
idag; gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, gemensamma
nämnden för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter och gemensamma nämnden för samverkan inom drift
och service, utveckling samt specialistfunktioner slås samman till en nämnd.
ÄRENDE
Under en tid har en eventuell sammanslagning av de tre nämnderna
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan; gemensamma nämnden
för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter; och gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service,
utveckling samt specialistfunktioner diskuterats i olika sammanhang.
Regionens samverkansråd har nu begärt in synpunkter från kommunstyrelserna i länet, regionstyrelsen och de gemensamma nämnderna utifrån.
Det tre nämnderna har olika uppdrag och till vissa delar olika parter. I
gemensam nämnd för upphandling ingår sju av länets kommuner, i de övriga
två ingår samtliga kommuner och regionen.
I promemorian Sammanslagning av gemensamma nämnder beskrivs
konsekvenserna av en sammanslagning. En fördel med en gemensam nämnd
för alla områden är att grundkostnaderna för nämnd och
nämndadministration skull minska. En nackdel är att verksamheten inom
nämnden skulle bli väldigt bred.
Kommunledningsförvaltningen ser dock fler fördelar med en gemensam
nämnd för samtliga samverkansområden. Om den bästa lösningen är att
avveckla samtliga nämnder och bilda en ny eller att ge en av de befintliga ett
större uppdrag anser förvaltningen behöver utredas vidare.
En gemensam nämnd skulle, förutom minskade kostnader, innebära att
samverkansfrågor och verksamhetsfrågor diskuteras i ett forum.
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 284, fortsättning
En samordning av möten innebär också mindre restid/resekostnader. En
nämnd med ett större verksamhetsområde skulle också ge uppdraget större
”tyngd”. Tillkommer ytterligare verksamheter där samverkan blir aktuellt
kan de ”läggas in” under den övergripande nämnden. Upplever man att
verksamheten blir för spretig finns möjligheten att inrätta utskott under
nämnden. Vid inrättandet och uppstart av en ny gemensam nämnd är det
viktigt att diskutera gränsdragningen kring vad som är politiska frågor som
ska beslutas av nämnden och vilka frågor som, bland annat genom
delegationsordning, hanteras av tjänstemannaorganisationen. I nämnder med
liten verksamhet tenderar många frågor att bli politiska för att fylla
dagordningen.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att den gemensamma
nämnden bör ha region Jämtland Härjedalen som huvudman.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun förordar att
de tre gemensamma nämnderna som finns idag; gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan, gemensamma nämnden för samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och
gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner slås samman till en nämnd.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Regionens samverkansråd

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 285

Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förskola, Myren 1
Dnr KS 2019/1017
Beslut för anmälan om miljöfarlig verksamhet - mottagningsplats för
skrotbilar, Funäsdalen 12:73Delårsrapport januari-augusti, Jämtlands
räddningstjänstförbund
Dnr KS 2019/969
Beslut om riskklass och årlig avgift för livsmedelskontroll, Förskola Myltan
Dnr KS 2019/960
Delårsrapport januari–augusti, Jämtlands räddningstjänstförbund
Dnr KS 2019/1030
Kungörande och granskning av vägplan, E45 Rengsjön–Älvros, Trafikverket
Livsmedelskontroller: Idas kiosk, Café träffpunkten, Senioren servicehus,
Förskolan Norrskenet, Förskolan Myltan, Förskolan Hästhagen, Härjedalen
Sveg airport, IDAMIC Ögränd, Lillmons förskola, köket Norra skolan,
Svegs badhus, Södra skolan
Dnr Ks 2019/290
Protokoll 2019-05-21, Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund
Protokoll 2019-09-02, Primärkommunala samverkansrådet
Protokoll 2019-09-02, Regionens samverkansråd
Protokoll 2019-09-20 §§ 37–39, Jämtlands räddningstjänstförbund
Samrådshandlingar, detaljplan för Vemdalens kyrkby 32:16, miljö- och
byggnämnden
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 286

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-08-01–2019-09-23
Ärende
Beslutsfattare
Ansökningar om skolskjuts,
Bildningschef Tina Hammargård
trafikförhållande
Svensson
Ansökningar om skolskjuts,
Bildningschef Tina Hammargård
växelvis boende
Svensson
Mottagande av elever till gymnasial Rektor Cajsa Salomonsson
utbildning
Mottagande av elever till SFI
Rektor Cajsa Salomonsson
Mottagande av elever till gymnasial Rektor Cajsa Salomonsson
utbildning yrkesvux
Bostadsanpassningsbidrag
Fastighetssamordnare Ann-Christin
Olofsson
Upprustningsbidrag
Samhällsbyggnadschef Panos
Alepliotis
Interkommunala ersättningar
Rektor Cajsa Salomonsson
Anställningar

Verksamhetskoordinator Kenneth
Bergman
Enhetschef Patrick Andreasson
Rektor Helena Larsson
Rektor Emma Jönses
Rektor Agnetha Ljungsparr
Rektor Carin Salomonsson
Avdelningschef Kicki Hallgren
Maria Hallstensson-Wagenius
Förskolechef Margareta Thomsson
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Förskolechef Jana Ahlqvist
Enhetschef Ronny SandnesFundin
Kostchef Klaus Dudenhöfer
Enhetschef Eva Eriksson
Fritidschef Linda Bergström
Enhetschef Ingels Maria Stigsdotter
Enhetschef Elin Lemon
Områdeschef Eva-Lotta Lundin
Enhetschef Ann-Christine Råstock
Enhetschef Anna Lekander

_____
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 287

Övrig fråga, samtalsklimatet i kommunstyrelsen
ÄRENDE
En rad omständigheter har föranlett frågeställningar om samtalsklimatet i
kommunstyrelsen, vilket av vissa personer upplevs som dåligt.
Kommunstyrelsen diskuterar hurdant samtalsklimatet i kommunstyrelsen är,
samt hur det bör vara.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 288

IT/serverlösningar, information
ÄRENDE
IT-chef Mats Sjöstedt lämnar en information om vilka lösningar som har
valts för att säkra driftsäkerheten i kommunens internetuppkoppling och
bland kommunens servrar. Ytterligare åtgärder skulle kunna vidtas, men
Sjöstedts bedömning är att den nivå av driftsäkerhet som för tillfället har
uppnåtts är tillräcklig för kommunens behov.
Det finns dock ett särskilt område skulle behöva förbättras. Det gäller
kommunens servrar, för vilka det idag saknas en fullgod reservlösning.
Samtliga servrar är idag samlade på en och samma plats. Det innebär att om
platsen i fråga utsätts för någon betydande fysisk påverkan kommer det
sannolikt betyda att både ordinarie och reservservrar sätts ur spel.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 289
Dnr Kommunstyrelsen 2019/917

Ekonomisk åtgärdsplan 2019
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Åtgärdsplan enligt ärendebeskrivning fastställs.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen gav 2019-09-09 kommunchefen i uppdrag att ta fram en
åtgärdsplan för att minska underskottet 2019. Inom varje förvaltning, framför
allt inom socialförvaltningen där en särskild åtgärdsplan finns, pågår arbete
med att komma tillrätta med de underskott som finns samt med att anpassa
verksamheterna till de budgetramar som tilldelats förvaltningarna 2020.
Kommunchefen avser att under 2019 vidta ytterligare åtgärder:
- möjligheten att äta julbord på kommunens bekostnad ställs in
- tjänster vakanshålls där det är möjligt (exempelvis kostchef,
näringslivsutvecklare, enhets-/områdeschef)
- restriktivitet med vikarier i verksamheter där det inte behövs,
- restriktivitet med inköp, kurser och konferenser
- ett nytt telefoniavtal från och med 1 oktober uppskattas sänka kostnaderna
under resten av året med cirka 100 000 kronor
- översyn pågår av mobila bredband, tidningsabonnemang etcetera,
- översyn av lokaler är påbörjat sedan tidigare och pågår fortfarande.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att åtgärdsplan enligt
ärendebeskrivning fastställs.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 290
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1044

Övrig fråga, försäljning av Viken 8:5
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Fastigheten Viken 8:5 läggs ut till försäljning.
ÄRENDE
Kommunen har fått en förfrågan från en person som önskar köpa fastigheten
Viken 8:5 i Ytterhogdal. Kommunstyrelsen diskuterar om kommunen ska
lägga ut fastigheten till försäljning.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunen lägger ut fastigheten
Viken 8:5 till försäljning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 291

Övrig fråga, försäljning av kommunhuset och Bauerska
villan i Ytterhogdal
ÄRENDE
Billy Anklew (LPO) ställer frågan hur Härjegårdar fastighets AB resonerar
kring frågan vilken nivå bud på kommunhuset respektive Bauerska villan i
Ytterhogdal måste hålla för att kunna accepteras. Kommunstyrelsen
diskuterar frågan, ansvaret att verkställa försäljningen ligger dock hos
Härjegårdar.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 292

Övrig fråga, näringslivsklimatet i kommunen
ÄRENDE
Billy Anklew (LPO) ställer frågan hur övriga partier i kommunstyrelsen
ställer sig till att kommunen är dåligt placerad på Svensk näringslivs ranking
över lokalt företagsklimat, och om några särskilda åtgärder med anledning
av den dåliga placeringen planeras.
Kommunstyrelsen diskuterar frågan och vad som skulle kunna göras.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 293
Dnr Kommunstyrelsen 2017/135

Övrig fråga, ny dragning europaväg 45
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Samhällsbyggnadsutskottet får i uppdrag att ta fram en skrivelse till
Trafikverket med kommunens synpunkter.
ÄRENDE
Bengt-Arne Persson (L) ställer en fråga om kommunen kan vidta några
åtgärder för att förhindra ny dragning av europaväg 45, förbi Sveg.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet får i
uppdrag att ta fram en skrivelse till Trafikverket med kommunens
synpunkter.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrke och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes sign.
23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-10-02

KS § 294

Övriga frågor
ÄRENDE
Åke Remén (V) ställer en fråga om hur allmänhetens frågestund hanteras i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen diskuterar frågestundens funktion i den kommunala
demokratin.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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