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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. 
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Justerandes sign. 

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 
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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 
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