SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-13
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Medborgarhuset, P1, 10:00–16:55; 17:00–17:50

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C)
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Åke Remén (V)
Olle Larsson (LPO) §§ 295–304
Billy Anklew (LPO)
Mats Ericsson (C) §§ 295–298; 300–337
Tjänstgörande ersättare

Lisa Sjelin (C)
Leif Nilsson (S) §§ 295–304
Lars-Olof Mattsson (M) § 299
Thomas Wiklund (M) §§ 305–337
Bengt-Arne Persson (L) §§ 305–337
Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Mattsson (M) §§ 295–298; 300–303
Bengt-Arne Persson (L) §§ 295–304

Övriga närvarande

Anna Ekroth, Priserva företagsvård § 295
Cecilia Karlsson, Priserva företagsvård § 295
Britt Paju, HR-chef § 295
Tim Ekfeldt, medborgarförslagställare § 296
Malin Elmerstig, projektledare Framtidens position § 301
Tove Ortman, Sveriges lantbruksuniversitet § 301
Svante Karlsson, Karlstad universitet § 301
Jonas Kojan, tillväxt- och utvecklingschef § 301
Helena Åkerlind, näringslivsutvecklare § 301
Ola Regnander, ekonomichef §§ 301–333
Pär Olofsson, VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB §§ 302–303
Kjell Jonsson, Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB §§ 302–303
Anda Embretsen, socialchef § 304
Cilla Gauffin, miljö- och byggchef §§ 305–309, dock inte besluten
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, sekreterare

Underskrifter

Paragrafer 295–312; 315–337
Ordförande

Anders Häggkvist (C)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Billy Anklew (LPO)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-13
Kommunstyrelsen

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

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-13
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Medborgarhuset, P1, 16:55–17:00

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Åke Remén (V)
Billy Anklew (LPO)
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Bengt-Arne Persson (L)
Lisa Sjelin (C)
Thomas Wiklund (M)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Gunnel Gyllander, kommunchef
Ola Regnander, ekonomichef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter

Paragrafer 313–314
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.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-13
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 295

Samtalsklimat i kommunstyrelsen, information

§ 296

Medborgarförslag om kommunala prioriteringar
inför kommande länstrafikplan

2019/540

§ 297

Revisionsrapport, Granskning av rutiner för ledning
och styrning av investeringsprojekt

2018/639

§ 298

Önskemål om reglerområde för skotertrafik i
Lofsdalsområdet

2016/656

§ 299

Reglerområde för skotertrafik i västra Härjedalen
(Funäsdalen, Tännäs socken)

2019/1164

§ 300

Spår och leder i Vemdalsområdet

2019/965

§ 301

Framtidens position, information

§ 302

VA-taxa

2019/1116

§ 303

Avfallstaxa

2019/1115

§ 304

Socialutskottets verksamheter, information

§ 305

Allmän ekonomisk information

§ 306

Alkohol och tobak – ansöknings och tillsynsavgifter
2020

2019/1146

§ 307

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel

2019/1147

§ 308

Taxa för offentlig kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningen

2019/1148

§ 309

Taxa inom Plan- och bygglagens område

2019/1149

§ 310

Miljöbalkstaxa

2019/1150

§ 311

Försäljning Funäsdalen 8:112

2019/1114

§ 312

Förslag på arbetstidsförkortning för medarbetare på
Individ- och familjeomsorgen samt
biståndshandläggare

2019/997

§ 313

Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige
§ 120, detaljplan för Messlingen 3:134

2019/248

§ 314

Överklagat beslut KS § 270/2019, jävsfråga

2018/124

§ 315

Nominering av ny styrelseledamot, Inlandsbanan
AB

2019/1160

§ 316

Bolagsordning Inlandsbanan AB

2019/1139

§ 317

Ägardirektiv Inlandsbanan AB

2019/1141

§ 318

Aktieägaravtal Inlandsbanan AB

2019/1142

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-13
Kommunstyrelsen

§ 319

Reglemente krisledningsnämnden

2019/1058

§ 320

Policy för krisberedskap och civilt försvar i
Härjedalens kommun

2019/1057

§ 321

Reglemente för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan

2019/1102

§ 322

Aktieägartillskott Härjegårdar fastighets AB

2019/1140

§ 323

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande
särbehandling och repressalier

2019/1069

§ 324

Riktlinjer för minnesgåvor

2019/1067

§ 325

Policy för arbetsmiljön i Härjedalens kommun

2019/1068

§ 326

Sammanträdesplan 2020

2019/769

§ 327

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

2019/50

§ 328

Val av ledamot i bildningsutskottet, efter Helén
Westfält (S)

2019/1144

§ 329

Val av vice ordförande i bildningsutskottet, efter
Helén Westfält (S)

2019/1145

§ 330

Val av ny kommunstyrelsens representant i
Härjedalens ungdomsråd, efter Helén Westfält (S)

2019/1162

§ 331

Meddelanden

§ 332

Delegationsbeslut

§ 333

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

2019/1151

§ 334

Redovisning ej färdigberedda motioner

2019/1153

§ 335

Motion om upphandling och hantering av
arbetskläder

2018/617

§ 336

Redovisning verkställighet bifallna
medborgarförslag

2019/1152

§ 337

Redovisning verkställighet bifallna motioner

2019/1154

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 295

Samtalsklimat i kommunstyrelsen
ÄRENDE
Anna Ekroth och Cecilia Carlsson från Priserva informerar om den utredning
som företaget har gjort med anledning av frågan om samtalsklimatet i
kommunstyrelsen.
Rapporten identifierar en rad problem, med förslag till åtgärder.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 296
Dnr Kommunstyrelsen 2019/540

Medborgarförslag om kommunala prioriteringar inför
kommande länstrafikplan
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget bifalls, kommunen driver på att en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) utförs i Bruksvallarna och att väg 533 ska prioriteras i
länstransportplanen för 2018–2029.
ÄRENDE
Tim Ekfeldt och Andreas Myhr, Bruksvallarna, föreslår att kommunen ska
driva frågan om en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Bruksvallarna och att väg
533 skall prioriteras när det gäller länstransportplanen 2018–2029.
Deras förslag är en breddning av vägen på norra sidan så att en gång- och
cykelbana får plats, med eller utan kantsten, samt fartdämpande åtgärder
liknande de i Funäsdalen på Riksväg 84. Placeringen bör i första hand vara
vid busshållplatsen utanför Bruksvallarnas skola.
Med de nya tomterna som kommunen exploaterar kommer fler barn att röra
sig längs vägen till skolan Dessutom kommer stora sportevenemang att
skapa mycket gång-, cykel- och rullskidtrafik i samhället.
En av förslagsställarna närvarar och deltar i överläggningarna.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Medborgarförslaget bifalls, kommunen driver på att en åtgärdsvalsstudie
(ÅVS) utförs i Bruksvallarna och att väg 533 ska prioriteras i
länstransportplanen för 2018–2029.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Gatuingenjör
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 297
Dnr Kommunstyrelsen 2018/639

Revisionsrapport, Granskning av rutiner för ledning
och styrning av investeringsprojekt
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Yttrandet daterat 2019-09-20 antas som kommunstyrelsens svar till
revisorerna
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra i yttrandet
föreslagna åtgärder.
ÄRENDE
På uppdrag av revisorerna har Deloitte genomfört en granskning av rutiner
för investeringsverksamheten. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram
ett förslag till yttrande över revisionsrapporten.
Ekonomi
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet
daterat 2019-09-20 som sitt svar till revisorerna, samt att kommunstyrelsen
ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra i yttrandet
föreslagna åtgärder.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 298
Dnr Kommunstyrelsen 2016/656

Önskemål om reglerområde för skotertrafik i
Lofsdalsområdet
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen inrättas enligt Miljö- och
byggnämndens beslut Mbn § 61/2017.
Föreslagna mark- och driftsavtal mellan Härjedalens kommun,
fastighetsägare och driftsbolag godkänns.
Gemensamma föreskrifter för reglerad skotertrafik i Härjedalens kommun
godkänns.
Befogenhet att teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och
driftsavtal delegeras till mark- och exploateringsingenjören.
Framtagna föreskrifter om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark
med motordrivet fordon inom regleringsområden i Härjedalens kommun
antas.
ÄRENDE
Kommunen har nu enligt lag befogenhet att inrätta reglerområden för
skotertrafik. Avtalande om friåkningsområde på statens mark i
Lofsdalsområdet möter inga hinder. Förutsättningar för bildande av
reglerområde för skotertrafik i området föreligger och regler efterfrågas
bland befolkning och besökande.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 298, fortsättning
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag:
Ett reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen inrättas enligt Miljö- och
byggnämndens beslut Mbn § 61/2017.
Föreslagna mark- och driftsavtal mellan Härjedalens kommun,
fastighetsägare och driftsbolag godkänns.
Gemensamma föreskrifter för reglerad skotertrafik i Härjedalens kommun
godkänns.
Befogenhet att teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och
driftsavtal delegeras till mark- och exploateringsingenjören.
Samhällsbyggnadsutskottets presidiums förslag:
Framtagna föreskrifter om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark
med motordrivet fordon inom regleringsområden i Härjedalens kommun
antas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att
det bifalls. Ordförande prövar därefter samhällsbyggnadsutskottets
presidiums förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringsliv

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 299
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1164

Reglerområde för skotertrafik i västra Härjedalen
(Funäsdalen, Tännäs socken)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Med stöd av 3§ terrängkörningslagen (TKL) och 15 § terrängkörningsförordningen (TKF) meddelar Härjedalens kommun att, inom på upprättad
karta markerat område i Tännäs socken, är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet fordon förbjuden. Förbudet gäller tills vidare
och på väl snötäckt mark.
Inom området gäller föreskrifter och undantag enligt regleringsområdestexten.
ÄRENDE
Funäsdalsfjällen har sedan 2001 varit reglerat för skotertrafik. Regeringen
upptäckte under senhösten 2017 brister i terrängkörningslagstiftningen, vilka
föranledde Länsstyrelsen att i samråd med berörda kommuner planera att
reglera skotertrafiken genom införande av föreskrifter med stöd av
terrängkörningsförordningen.
Länsstyrelsen Jämtlands län har nu meddelat Härjedalens Kommun att
regleringarna som "övertogs" inte längre är giltiga och har samtidigt
uppmanat kommunen att själv fatta beslut om det finns ett fortsatt intresse av
att begränsa motortrafik i terrängen på snötäckt mark.
Ekonomi
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
-med stöd av 3§ terrängkörningslagen (TKL) och 15 § terrängkörningsförordningen (TKF) meddelar Härjedalens kommun att, inom på upprättad
karta markerat område i Tännäs socken, är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet fordon förbjuden. Förbudet gäller tills vidare
och på väl snötäckt mark.
- inom området gäller föreskrifter och undantag enligt
regleringsområdestexten.
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 299, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
JÄV
Mats Ericsson (C) närvarar inte under ärendets handläggning på grund av
jäv.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 300
Dnr Kommunstyrelsen 2019/965

Spår och leder i Vemdalsområdet
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Destination Vemdalen erbjuds att ta över skötsel av spår, leder och
raststugor enligt avtal som upprättas av chefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avtalet ska gälla från och med vintersäsongen 2019/2020. Avtalet ska vara
på tre år 2019–2021. Efter avtalets slut har kommunen ingen skyldighet att ta
över skötseln på nytt.
Kommunen står för ett ekonomiskt stöd till Destination Vemdalen på
150 000 kronor/år under dessa tre år. Finansieringen sker genom pengar från
försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB).
ÄRENDE
Efter samhällsbyggnadsutskottets beslut § 56/2019, att Härjedalens kommun
slutar underhålla turistleder och turistanläggningar och försöker lämna över
skötseln till exempelvis destinationsbolagen, har Destination Vemdalen
genom en skrivelse fört fram att de behöver ekonomiskt stöd från kommunen
för att klara ett nödvändigt övertagande av turistleder och turistanläggningar
i Vemdalsområdet.
Ekonomi
Förslaget kommer att påverka kommunens ekonomi med 150 000 kronor/år
under tre år. Finansieringen sker ur Härjedalens Turistanläggningar AB
(HTAB).

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 300, fortsättning
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Destination Vemdalen erbjuds att ta över skötsel av spår, leder och raststugor
enligt avtal som upprättas av chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avtalet ska gälla från och med vintersäsongen 2019. Avtalet ska vara på tre
år 2019–2021. Efter avtalets slut har kommunen ingen skyldighet att ta över
skötseln på nytt.
Kommunen står för ett ekonomiskt stöd till Destination Vemdalen på
150 000 kronor/år under dessa tre år. Finansieringen sker genom pengar från
försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB).
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka om
skoterklubben eller någon annan aktör i Vemdalen kan åta sig uppdraget till
samma eller lägre pris.
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till
samhällsbyggnadsutskottets förslag med ändringen att avtalet ska gälla från
och med vintersäsongen 2019/2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Larssons återremissyrkande och finner att det avslås.
Ordförande prövar därefter sitt eget yrkande och finner att det bifalls.
RESERVATION
Olle Larsson (LPO) och Billy Anklew (LPO) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 301

Framtidens position
ÄRENDE
Projektledare Framtidens position, Malin Elmerstig, tillsammans med Svante
Karlsson från Karlstad universitet och Tove Ortman från Sveriges
lantbruksuniversitet lämnar inom ramarna för projektet en information om
framtidens näringsliv.
Rådande trend är att människor och företag samlas i vissa storstadsregioner,
eftersom företag söker etablera sig på orter där det finns ett stort utbud av
arbetskraft och människor gärna flyttar dit där arbetstillfällen finns. Detta
leder till en slags växelverkan som gynnar dessa regioners tillväxt. Det finns
dock potential för att även på mindre orter få till företagsetableringar.
Framgångsrika exempel har varit sådana bolag som utvecklar produkter i
geografisk närhet till och i samarbete med produktens slutanvändare.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 302
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1116

VA-taxa
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Brukningsavgiften i kommunens VA-taxa höjs med 10 %.
Anläggningsavgiftens i kommunens VA-taxa höjs med 20 000 kronor
exklusive moms, fördelat på servisavgift (§ 5.1 a) samt
förbindelsepunktavgift (§ 5.1 b).
Kommunstyrelsens beslut:
Det ska göras en utredning om möjligheten att införa särtaxa för
anläggningsavgifterna. Utredningen ska redovisas vid särskild VA-dag under
våren 2020.
ÄRENDE
Kommunen står inför stora kommande investeringar i projektet VA 2025.
Dessutom finns ett stort behov av underhåll av befintligt äldre ledningsnät.
Sammantaget kommer en stegvis höjning av VA-taxa behövas framöver, där
styrelsens i Vatten och miljöresurs förslag är ett steg.
De faktorer som driver kostnadsökningen är anpassning av internräntan som
har höjts till 3,5%, samt de investeringar i överföringsledningar och nya
reningsverk som ingår i VA 2025.
FÖRSLAG
Styrelsens i Vatten och miljöresurs AB förslag
Brukningsavgiften i kommunens VA-taxa höjs med 10 %.
Anläggningsavgiftens i kommunens VA-taxa höjs med 10 000 kronor
exklusive moms, fördelat på servisavgift (§ 5.1 a) samt
förbindelsepunktavgift (§ 5.1 b).

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 302, fortsättning
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till styrelsens i Vatten och
miljöresurs AB förslag, med ändringen att anläggningsavgiften höjs med
20 000 kronor.
Billy Anklew (LPO) yrkar bifall till Zetterström-Bäckes yrkande med
tillägget att kommunstyrelsen ska låta göra en utredning om möjligheten att
införa särtaxa för anläggningsavgifterna. Utredningen ska redovisas vid
särskild VA-dag under våren 2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter Anklews tilläggsyrkande och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Vatten och Miljöresurs

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 303
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1115

Avfallstaxa
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Vatten och miljöresurs förslag till taxa ändras så att kostnadsminskningen på
två miljoner ska göras på grundavgiften. Med sagda ändring fastställs
förslaget som kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunstyrelsens förslag till avfallstaxa antas.
Ny avfallstaxa gäller från och med 2020-01-01.
ÄRENDE
Härjedalens avfallskollektiv har under de senaste åren avsatt extra pengar till
sluttäckningen av kommunens två tidigare deponier i Hede och på Risön
utanför Sveg. Nu anses fonderingen av resurser vara tillräcklig.
Mot bakgrund av ovanstående har Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen
AB tagit fram förslag till reviderad avfallstaxa. De ändringar som föreslås är
reducering av tömningskostnaden för kärl, detta för att jämna ut priset per liter.
FÖRSLAG
Styrelsens i Vatten och miljöresurs AB förslag
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad avfallstaxa med giltighet
från 2020-01-01. Förslaget ersätter då avfallstaxan från 2019-04-01.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 303, fortsättning
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget till taxa ändras, så att
kostnadsminskningen på två miljoner ska göras på grundavgiften, och med
sagda ändring fastställs som kommunstyrelsens förslag. Häggkvist yrkar
vidare att kommunstyrelsen därefter föreslår kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelsens förslag som ny avfallstaxa med giltighet från och med
2020-01-01.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Avfall- och servicechef, Vatten och Miljöresurs

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 304

Socialutskottets verksamheter
ÄRENDE
Socialchef Anda Embretsen informerar om socialutskottets verksamheter
under 2019. Informationen fokuserar på socialförvaltningens ekonomiska
resultat, vilket har förbättrats, även om resultatet ännu inte stämmer överens
med budget.
Informationen inkluderar även presentation av en riksomfattande
undersökning som gjorts, om hur äldre själva uppfattar äldreomsorgen.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 305
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1146

Alkohol och tobak – ansöknings och tillsynsavgifter
2020
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Miljö- och byggnämndens förslag till nya ansöknings- och tillsynsavgifter
för alkohol och tobak antas.
ÄRENDE
Gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till nya
ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak. I förslaget har texten
förenklats och förtydligats i syfte att göra den mer lättbegriplig för
allmänheten. Vissa justeringar av avgiften i förhållande till arbetstiden som
krävs för handläggningen har också gjorts.
Av förslaget framgår att det avses gälla från och med 2020-01-01.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till nya
ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 306
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1147

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel antas.
ÄRENDE
Gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till ny taxa
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Förslaget innebär att
timkostnaden ändras till 1 050 kronor.
Av förslaget framgår att det avses gälla från och med 2020-01-01.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 307
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1148

Taxa för offentlig kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningen
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Miljö- och byggnämndens förslag till taxa för offentlig kontroll utifrån
livsmedelslagstiftningen antas.
ÄRENDE
Gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till ny taxa
för offentlig kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Förslaget innebär en
anpassning till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan, som träder i kraft den 14 december 2019. Förslaget
innebär också att timkostnaden ändras till 1 350 kronor.
Av förslaget framgår att det avses gälla från och med 2019-12-14.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till taxa för
offentlig kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 308
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1149

Taxa inom Plan- och bygglagens område
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa inom Plan- och bygglagens
område antas.
ÄRENDE
Gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till ny taxa
inom Plan- och bygglagens område. Lagen har ändrats så att kommunen kan
bli skyldig att reducera avgiften för viss handläggning om handläggningen
dröjer längre än vad lagen föreskriver, vilket tas hänsyn till i förslaget.
Timtaxan ändras enligt förslaget till 1 050 kronor.
Av förslaget framgår att det avses gälla från och med 2020-01-01.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa
inom Plan- och bygglagens område.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 309
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1150

Miljöbalkstaxa
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa inom miljöbalkens område
antas.
ÄRENDE
Gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till en ny
taxa inom miljöbalkens område. Förslaget bygger på SKL:s förslag till taxa.
Förslaget förväntas göra det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där
tillsynsbehovet är störst. Enligt förslaget ändras timkostnaden till
1 050 kronor.
Av förslaget framgår att det avses gälla från och med 2020-01-01.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till ny taxa
inom miljöbalkens område.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 310

Allmän ekonomisk information
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens
ekonomiska ställning, inklusive en redogörelse för effekterna av den
ekonomiska åtgärdsplan som kommunstyrelsen antog § 289/2019.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 311
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1114

Försäljning Funäsdalen 8:112
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Del av fastigheten Funäsdalen 8:112 säljs för 1 470 000 kronor till Svensk
Markexploatering AB i enlighet med bifogat köpekontrakt och
exploateringsavtal.
ÄRENDE
2012 upprättades en detaljplan över del av fastigheterna Funäsdalen 12:75
och Funäsdalen 8:112 på uppdrag av ägarna familjen Hedvall och
Härjedalens kommun. Senare upprättades ett exploateringsavtal där
respektive fastighetsägare ingår som exploatörer.
Fastigheterna (det detaljplanerade området) har sedan 2014 legat ute för
försäljning via familjen Hedvalls försorg. Några köpare har tidigare visat
intresse, men aldrig fullföljt affären.
Den totala köpeskillingen för området fördelas mellan parterna utifrån
antalet ingående tomter.
Ekonomi
Förslaget innebär inga extra kostnader.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att del av fastigheten Funäsdalen
8:112 säljs för 1 470 000 kr till Svensk Markexploatering AB i enlighet med
bifogat köpekontrakt och exploateringsavtal.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Ekonomichef
Mark- och exploateringsingenjör

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 312
Dnr Kommunstyrelsen 2019/997

Förslag på arbetstidsförkortning för medarbetare på
Individ- och familjeomsorgen samt
biståndshandläggare
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Socialförvaltningens förslag avslås, då kommunen i rådande ekonomiska
läge varit restriktiv med tidigare förslag till arbetstidsförkortning samt att det
på andra områden inom socialförvaltningens verksamheter pågår en strikt
uppstyrning av schemaläggning
ÄRENDE
Socialförvaltningen har föreslagit att kommunen på prov inför
arbetstidsförkortning för medarbetare vid Individ- och familjeomsorgen
(IFO), samt för biståndshandläggare. Anledning är svårigheter att rekrytera
personal till avdelningen IFO/bistånd, vilket i sin tur har lett till höga
konsultkostnader.
Syftet med förslaget är att minska socialförvaltningens kostnader genom att
personalen ska få en bättre arbetssituation i form av bättre återhämtning och
tid för reflektion. Förslaget antas också ge en lägre personalomsättning,
vilket förväntas ge en bättre arbetsfördelning och att IFO/Bistånd inte ska
vara beroende av konsulter.
Ekonomi
Förslaget innebär inga ökade kostnader för avdelningen. Det handlar om
prioriteringar, effektiviseringar och omfördelning av resurser. Förslaget
bedöms minska kostnader för konsulter på både kort och lång sikt.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår socialförvaltningens förslag då kommunen i
rådande ekonomiska läge varit restriktiv med tidigare förslag till
arbetstidsförkortning samt att det på andra områden inom
socialförvaltningens verksamheter pågår en strikt uppstyrning av
schemaläggning.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 312, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 313
Dnr Kommunstyrelsen 2019/248

Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige §
120, detaljplan för Messlingen 3:134
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Miljö- och byggavdelningens förslag antas som kommunstyrelsens yttrande
till mark- och miljööverdomstolen.
ÄRENDE
Kommunens beslut att anta detaljplan för Messlingen 3:134, Kappruet, har
efter överklagan upphävts av mark- och miljödomstolen i Östersund.
Kommunen beslutade att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.
Överklagan handläggs för närvarande i mark- och miljööverdomstolen och
kommunen har nu förelagts att inkomma med ett yttrande i målet.
Miljö och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att miljö- och byggavdelningens
förslag antas som kommunstyrelsens yttrande till mark- och
miljööverdomstolen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Beslutet expedieras till:
Mark- och miljööverdomstolen
Planchef

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 314
Dnr Kommunstyrelsen 2018/124

Överklagat beslut KS § 270/2019, jävsfråga
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningsförvaltningens förslag antas som kommunstyrelsens
yttrande till förvaltningsrätten.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen prövade 2019-09-09 § 270 frågan om miljö- och
byggavdelningens stadsarkitekt skulle finnas jävig i handläggningen av ny
översiktsplan för Härjedalens kommun. Kommunstyrelsen fann att
stadsarkitekten inte var jävig. Kommunstyrelsens beslut överklagades och är
nu underställd en så kallad laglighetsprövning. Kommunen har förelagts att
yttra sig i målet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
YRKANDE
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsförvaltningens förslag antas
som kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
RESERVATION
Billy Anklew (LPO) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten Härnösand

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 315
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1160

Nominering av ny styrelseledamot, Inlandsbanan AB
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet avslutas.
ÄRENDE
Inlandsbanan AB har kallat till extra bolagsstämma den 18 december. Under
förutsättning att den nya bolagsordningen antas, kommer det största antalet
ledamöter i bolagets styrelse att ökas och därmed kommer det enligt
Inlandsbanans valberedning att finnas möjlighet att välja in en ny ledamot i
styrelsen. Valberedningen vill senast den 6 december ha eventuella
nomineringar.
YRKANDE
Inget förslag på styrelseledamot läggs fram under sammanträdet. Ordförande
Anders Häggkvist (C) yrkar därför att ärendet avslutas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 316
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1139

Bolagsordning Inlandsbanan AB
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Förslaget till bolagsordning antas.
ÄRENDE
Kommunen har från Inlandsbanan AB fått ett förslag till ny bolagsordning
för bolaget. Som en av ägarkommunerna ska kommunen ta ställning till om
bolagsordningen ska antas.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar förslaget till bolagsordning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Inlandsbanan AB

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 317
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1141

Ägardirektiv Inlandsbanan AB
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Förslaget till nya ägardirektiv för Inlandsbanan AB antas.
ÄRENDE
Kommunen har från Inlandsbanan AB fått ett förslag till nya ägardirektiv för
bolaget. Som en av bolagets ägare ska kommunen ta ställning till om de nya
ägardirektiven kan antas.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar förslaget till nya ägardirektiv för Inlandsbanan
AB.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Inlandsbanan AB

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 318
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1142

Aktieägaravtal Inlandsbanan AB
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Förslaget till aktieägaravtal antas.
ÄRENDE
Kommunen har av Inlandsbanan AB fått ett förslag till aktieägaravtal mellan
de kommuner som äger bolaget. Härjedalens kommun är en av dessa
kommuner och ska därför ta ställning till om avtalet kan antas. Syftet med
avtalet är att reglera vissa frågor som inte regleras i andra styrdokument för
bolaget.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar förslaget till aktieägaravtal.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Inlandsbanan AB

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 319
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1058

Reglemente krisledningsnämnden
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.
ÄRENDE
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat
reglemente för krisledningsnämnden. Förslaget innebär att reglementet
tillförs ytterligare delar i syfte att förtydliga uppdrag och arbetsformer.
Ekonomi
Föreslaget reglemente för krisledningsnämnden innebär inte någon
ekonomisk belastning för kommunen i jämförelse med nu gällande
reglemente.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Säkerhetssamordnare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 320
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1057

Policy för krisberedskap och civilt försvar i Härjedalens
kommun
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Policy för krisberedskap och civilt försvar i Härjedalens kommun antas som
Härjedalens kommuns styrande dokument inom områdena krisberedskap och
civilt försvar för perioden 2019–2022.
ÄRENDE
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har kommunerna ett
ansvar kring förberedelser för, och verksamhet under, såväl fredstida kriser
som höjd beredskap.
Genom överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom områdena
krisberedskap och civilt försvar regleras närmare de uppgifter som rör
kommunerna.
Enligt överenskommelsen mellan SKL och MSB om kommuners
krisberedskap, ska ett styrdokument tas fram för kommunens arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.
I aktuellt förslag till styrdokument är även området civilt försvar inkluderat.
Detta då regeringens försvarspolitiska inriktning anger att planeringen för
civilt försvar ska återupptas.
Ekonomi
Härjedalens kommuns ansvar inom områdena krisberedskap och civilt
försvar är reglerat i lag. För att uppfylla lagstadgade krav och
överenskommelser inom de båda områdena krävs arbete inom samtliga delar
av kommunkoncernen. Detta arbete påverkar ekonomin genom såväl
nedlagd arbetstid i olika delar av organisationen som genom behov av
finansiering för investeringar och utbildningar.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 320, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige antar Policy för krisberedskap och civilt försvar i
Härjedalens kommun som Härjedalens kommuns styrande dokument inom
områdena krisberedskap och civilt försvar för perioden 2019–2022.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Säkerhetssamordnare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 321
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1102

Reglemente för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Förslaget till nytt reglemente för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan antas.
ÄRENDE
I syfte att underlätta mötesadministrationen i den gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan, har utarbetats ett förslag om att samverkande
kommuners fullmäktige ska tillåta att nämndens sammanträden hålls på
distans. Förslaget har arbetats in i ett förslag till nytt reglemente för
nämnden. Genom att anta förslaget till nytt reglemente ger
kommunfullmäktige nämnden tillåtelse att sammanträda på distans.
Ekonomi
Sammanträden på distans kan komma att innebära en liten besparing för
kommunen, i form av minskade kostnader för resor och restid.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
förslaget till nytt reglemente för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 322
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1140

Aktieägartillskott Härjegårdar fastighets AB
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunfullmäktige lämnar till förmån för Härjegårdar fastighets AB en
generell oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti uppgående till maximalt 30
miljoner kronor för förlusttäckning fram till och med bolagets årsstämma år
2021.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att verkställa
aktieägartillskottet när beloppet är fastställt.
ÄRENDE
Härjegårdar fastighets AB gör regelbundet en värdering av bolagets
fastigheter. En hög vakansgrad i beståndet kan leda till att enskilda
fastigheters värden kan behövas skrivas ned då driftnettot ej motiverar
fastighetens bokförda värde. Nedskrivningar har påverkat bolagets egna
kapital negativt vilket har lett till att en kontrollbalansräkning fastställdes vid
den första kontrollstämman den 12 juni 2019. Det egna kapitalet ska
återställas inom åtta månader från datumet för kontrollstämman.
Ekonomi
Bedömningen är att kommunens resultat påverkas negativt med anledning av
beslutat aktieägartillskott.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige till förmån
för Härjegårdar fastighets AB beslutar om en generell oåterkallelig kapitaltäckningsgaranti uppgående till maximalt 30 miljoner kronor för förlusttäckning fram till och med bolagets årsstämma år 2021 och delegerar till
kommunstyrelsen att verkställa aktieägartillskottet när beloppet är fastställt.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 323
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1069

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande
särberhandling och repressalier
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Reviderade ”Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling,
trakasserier och repressalier” antas enligt bilaga
ÄRENDE
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad
riktlinje mot diskriminering med syfte att klargöra att även förtroendevalda
omfattas av reglerna om kränkande särbehandling av anställda och hur detta
i förekommande fall ska hanteras.
Ekonomi
Förändringen påverkar inte kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar reviderade ”Riktlinjer mot diskriminering,
kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier” enligt bilaga.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
HR-avdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 324
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1067

Riktlinjer för minnesgåvor
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Bestämmelser om utdelning av minnesgåvor (dnr KS 2010/11, KF §
119/2010) upphävs.
Kommunstyrelsens beslut:
Riktlinjer för minnesgåvor antas enligt bilaga.
De nya riktlinjerna gäller från och med 2020-01-01.
ÄRENDE
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för
minnesgåvor. Syftet är att radikalt minska och förenkla hanteringen av
minnesgåvor då förslaget innebär att minnesgåva endast utges vid lång och
trogen tjänst i 25 år. I övriga fall får insamling och uppvaktning ske på
frivillig basis i arbetslaget, vilket ofta redan sker. God personalpolitik
handlar om så mycket mer än att hålla fast vid den här typen av förmåner.
Det är viktigt att prioritera rätt saker och framför allt ge möjlighet till
kontinuerlig kompetensutveckling och en god arbetsmiljö för att kunna
behålla men också attrahera nya medarbetare.
Ekonomi
Förändringen beräknas minska kostnaderna för minnesgåvor. De totala
kostnaderna för representationsgåvor till personalen har hittills i år uppgått
till 85 712 kronor (under 2018: 237 121 kronor, under 2017: 173 961
kronor.)
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för minnesgåvor enligt bilaga.
Kommunstyrelsen upphäver bestämmelser om utdelning av minnesgåvor
(dnr KS 2010/11, KF § 119/2010).
De nya riktlinjerna gäller från och med 2020-01-01.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 324, fortsättning
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets
förslag, med ändringen att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
upphäva bestämmelser om utdelning av minnesgåvor (dnr KS 2010/11, KF §
119/2010).
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
HR-avdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 325
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1068

Policy för arbetsmiljön i Härjedalens kommun
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Avsnittet ”varje chef ska:” ska flyttas till efter avsnittet ”varje anställd ska:”
Rubrikerna för de avsnitt som berör anställdas, chefers, och
skyddsombudens ansvar ska ändras till ”samtliga anställda ska:”, ”därutöver
som chef ska:” och ”därutöver som skyddsombud ska:”
Med ovanstående ändringar därefter fastställs förslaget som
kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunstyrelsens förslag till policy för arbetsmiljön i Härjedalens
kommun antas enligt bilaga.
ÄRENDE
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för
arbetsmiljö i Härjedalens kommun, med syftet att klargöra att som
arbetsgivare avses både förtroendevalda och chefer inom Härjedalens
kommun.
Ekonomi
Förändringen påverkar inte kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för arbetsmiljön i Härjedalens
kommun enligt bilaga.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 325, fortsättning
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att avsnittet ”varje chef ska:” ska flyttas
till efter avsnittet ”varje anställd ska:” och att rubrikerna för de avsnitt som
berör anställdas, chefers, och skyddsombudens ansvar ska ändras till
”samtliga anställda ska:”, ”därutöver som chef ska:” och ”därutöver som
skyddsombud ska:”. Zetterström-Bäcke yrkar vidare att förslaget, med sagda
ändringar, därefter fastställs som kommunstyrelsens förslag och att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad policy för
arbetsmiljön enligt kommunstyrelsens förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
HR-avdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 326
Dnr Kommunstyrelsen 2019/769

Sammanträdesplan 2020
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt reviderat
förslag.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 fastställs enligt reviderat
förslag.
ÄRENDE
Kommunstyrelsens olika utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
beslutar var för sig om när de ska sammanträda. Utskotten har redan beslutat
sina sammanträdesdagar.
Ekonomi
Ärendet förväntas inte påverka kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fastställer
sammanträdesdagar enligt reviderat förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 327
Dnr Kommunstyrelsen 2019/50

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 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 antal 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 två 2019 presenteras vid dagens sammanträde.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 328
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1144

Val av ledamot i bildningsutskottet, efter Helén Westfält
(S)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Torbjörn Bergman (S) väljs till ledamot i bildningsutskottet efter Helén
Westfält (S)
ÄRENDE
Helén Westfält (S) har avsagt sig sina uppdrag i bildningsutskottet. En ny
ledamot måste därför väljas.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Torbjörn Bergman (S) väljs till
ledamot i bildningsutskottet efter Helén Westfält (S).
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 329
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1145

Val av vice ordförande i bildningsutskottet, efter Helén
Westfält (S)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Torbjörn Bergman (S) väljs till vice ordförande i bildningsutskottet efter
Helén Westfält (S).
ÄRENDE
Helén Westfält har avsagt sig sina uppdrag i bildningsutskottet.
Kommunstyrelsen måste därför välja en ny vice ordförande till utskottet.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Torbjörn Bergman (S) väljs till vice
ordförande i bildningsutskottet efter Helén Westfält (S).
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 330
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1162

Val av ny kommunstyrelsens representant i
Härjedalens ungdomsråd, efter Helén Westfält (S)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Torbjörn Bergman (S) väljs till kommunstyrelsens representant i
Härjedalens ungdomsråd efter Helén Westfält (S).
ÄRENDE
Helén Westfält (S) har avsagt sig sina uppdrag i bildningsutskottet. Eftersom
uppdraget som kommunstyrelsens representant i Härjedalens ungdomsråd är
nära sammankopplad med rollen som vice ordförande i bildningsutskottet,
bör kommunstyrelsen också välja en ny representant i Härjedalens
ungdomsråd istället för Westfält.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Torbjörn Bergman (S) väljs till
kommunstyrelsens representant i Härjedalens ungdomsråd efter Helén
Westfält (S).
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 331

Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
Anmälan om kompostering av köksavfall från Funäsdalens förskola, Miljöoch byggnämnden
Dnr KS 2019/1171
Ansökan om förvärv av markområde, del av Ljusnedal 1:1,
Regeringskansliet
Dnr KS 2019/1077
Avfartsfil till Klockarfjället väg 315 vid Vemdalsskalet
Beslut KLU § 972019-10-23 Försäljning av aktier i Fjällvind AB
Dnr KS 2019/1062
Beslut om fördelning av anvisningar till Jämtlands län 2020, integration,
Länsstyrelsen Jämtlands län
Dnr KS 2019/497
Bevakningsrapport grundläggande betaltjänster i Jämtlands län 2019
Brev från föreningen Sveriges vattenkraftskommuner
Fullmakt, drift och underhåll av leder mellan Kloppmyrtjärn och Falkboet,
Tännäs spårservice
Dnr KS 2019/1126
Inbjudan - Den rurala marschen - Funäsdalen 28 november
Kallelse till extra bolagsstämma i Fjällvind AB, Fjällvind AB
Dnr Ks 2019/1062
Livsmedelskontroll - Sonfjällsskolan skola, Miljö- och byggnämnden
Dnr KS 2019/290
Minnesanteckning 2019-09-27, Samråd RKM
Projekt Digital transformation, §30 2019-10-11, Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner,
Region Jämtland-Härjedalen
Dnr KS 2019/1163
Protokoll 2019-05-24, föreningen Sveriges vattenkraftskommuner
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 331, fortsättning
Protokoll 2019-09-17, Gemensamma nämnden för upphandling
Protokoll 2019-10-07, Primärkommunala samverkansrådet
Protokoll 2019-10-07, Regionens samverkansråd
Protokoll 2019-10-21, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan,
Budget 2020
Protokoll 2019-10-24, Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Budget
2020
Protokoll 2019-10-24, Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd,
Kölvallen vindkraft
Protokoll 2019-10-28, Samordningsförbundet i Jämtlands län
Protokoll Hrpf 2019-10-25
Protokoll Vaajman gïele, 2019-09-19
Protokoll, Samverkansmöten Bildningsförvaltningen 2019-02-07,
2019-04-10
Protokoll, Samverkansmöten Kommunledningsförvaltningen 2019-02-19,
2019-02-19, 2019-04-23
Protokoll, Samverkansmöte Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-17
Protokoll, Samverkansmöten socialförvaltningen 2019-01-21, 2019-02-18,
2019-03-18, 2019-04-15, 2019-05-20, 2019-06-17, SOC 2019-08-26
Protokoll, Samverkansmöten tillväxt- och utvecklingsförvaltningen
2019-06-25, 2019-10-07
Sbu § 86 2019-10-07, Inrättande av tjänst trafiksamordnare
Dnr KS 2019/1016
Skrivelse angående Riksintresse för rennäring, Länsstyrelsen Jämtlands län
Dnr KS 2018/105
Skrivelse om Härjedalens fjällmuseum, Jamtli
Skrivelser om öppettiderna på biblioteket i Ytterhogdal samt svar på
skrivelse, PRO Ytterhogdal
Dnr KS 2019/1096
Skrivelse, Turistbyråerna i Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 331 fortsättning
Svar på remiss Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36),
Finansdepartementet
Dnr KS 2019/782
Utlåtande över delårsrapport 2019, Jämtlands räddningstjänstförbund
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 332

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-06-01–2019-10-30
Ärende
Anställningar

Beslutsfattare
Avdelningschef Helena Bredesen
Avdelningschef Jonas Kojan
Enhetschef Ann Kellgren
Enhetschef Anna Kröjs
Enhetschef Anna Lekander
Enhetschef Anna Quarnå
Enhetschef Ann-Chatrine Ramstedt
Enhetschef Ann-Christine Råstock
Enhetschef Annika Korsby
Enhetschef Arne Duberg
Enhetschef Caroline Bergman
Enhetschef Elin Lemon
Enhetschef Eva Eriksson
Enhetschef Kenneth Bergman
Enhetschef Patrick Andreasson
Enhetschef Ronny Sandnes-Fundin
Enhetschef Urban Svensson
Enhetschef Åsa Westwall
Fritidschef Linda Bergström
Förskolechef Jana Ahlqvist
Förskolechef Margareta Thomsson
Förvaltningschef Tina SvenssonHammargård
IT-chef Mats Sjöstedt
Kommunchef Gunnel Gyllander
Kökschef Eva Tollin

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 332, fortsättning
Anställningar

Rektor Agnetha Ljungsparr
Rektor Carin Salomonsson
Rektor Charlotta Söderhielm
Rektor Emma Jönses
Rektor Helena Larsson
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Rektor Maria HallstenssonWagenius
Socialchef Anda Embretsen
Verksamhetskoordinator Ingela
Jonsson
Verksamhetsutvecklare Lisa
Peterson-Hallström

Ekonomiskt bistånd

Birgitta Gransten
Carmen Cristofor
Faris Mulaahmetovic
Johan Lindqvist
Linda Hagström
Lisa Lindqvist
Mariana Mehlqvist
Olivia Regnander

Individ- och familjeomsorg –
Barn/Vuxen

Jennie Karlstrand
Ove Antonsson
Emma Linder
Monica Strand
Lisa Peterson-Hallström
Linda Wikberg
Anna Quarnå
Veronica Persson
Anna Andersson

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 332, fortsättning
Fader-/föräldraskap

Carin Nilsson

Familjerätt

Anna Andersson
Ove Antonsson

Lönebidrag

Fritdschef Linda Bergström

LOK-stöd

Fritidschef Linda Bergström

Skolskjuts

Förvaltningschef Tina SvenssonHammargård
Rektor Agnetha Ljungsparr

Bostadsanpassningsbidrag

Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson

Mottagande av elev till gymnasial
utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elev till
grundläggande vuxenutbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elev till SFIutbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Interkommunal ersättning

Rektor Cajsa Salomonsson

_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 333
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1151

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa
vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.
Rapport över ej färdigberedda medborgarförslag presenteras vid dagens
sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till
kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 334
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1153

Redovisning ej färdigberedda motioner
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa
vilka motioner som ännu inte är färdigberedda.
Rapport över ej färdigberedda motioner presenteras vid dagens
sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till
kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
-

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 335
Dnr Kommunstyrelsen 2018/617

Motion om upphandling och hantering av arbetskläder
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Motionen avslås.
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

2019-11-13

KS § 335, fortsättning
YRKANDE
Mats Ericsson (C) yrkar att motionen avslås.
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till Ericssons yrkande med
tillägget 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 Ericssons yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 336
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1152

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits.
Rapport över verkställigheten hos bifallna medborgarförslag presenteras vid
dagens sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till
kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 337
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1154

Redovisning verkställighet bifallna motioner
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa
verkställigheten av de motioner som har bifallits.
Rapport över verkställigheten hos bifallna motioner presenteras vid dagens
sammanträde.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till
kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:

Justerandes sign.
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