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Ärendelista
§ 338

Medborgarförslag om cykelväg genom
Bruksvallarna

2019/624

§ 339

Medborgarförslag om utredning av
cykel/gång/rullskidvägar mellan Långå-HedeHedeviken-Vemdalen-Vemdalsskalet

2019/628

§ 340

Medborgarförslag om busskurer i Herrö

2019/837

§ 341

Medborgarförslag om upprustning av gamla
busshållplatsen i Hede

2019/838

§ 342

Oppositionsrådets roll

§ 343

Revisionsrapport, granskning av nyanländas
kompetens och sysselsättning

2019/657

§ 344

Försäljning av del av Östansjö 2:43

2019/1246

§ 345

Revidering av riktlinje för motion och
friskvårdsverksamhet

2019/1224

§ 346

Uppsägning av hyreskontraktet för väntsalen i
Ytterhogdal

2019/1255

§ 347

Medfinansiering projekt Långåljusnan

2019/1252

§ 348

Inriktningsbeslut mottagning av biologiskt avfall i
Jämtlands län

2019/1243

§ 349

Nominering av ledamot till Rennäringsdelegationen
i Jämtlands län för åren 2020–2023

2019/1251

§ 350

Nominering av ersättare till Rennäringsdelegationen
i Jämtlands län för åren 2020–2023

20191251

§ 351

Dagvattenstrategi

2019/1270

§ 352

Taxor och avgifter, fritidsenheten

2019/824

§ 353

Framtidens position, information

§ 354

Leaderområdet skog, sjö och fjäll, information

§ 355

Solcellsinvestering, information

§ 356

Ekonomisk uppföljning

§ 357

Prioritetsordning för beställda översikts- och
detaljplaner

2019/1075

§ 358

Ny översiktsplan Härjedalens kommun granskningshandling

2018/124

§ 359

Bildningsutskottets verksamheter 2019, information
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§ 360

Budget 2020, bildningsförvaltningen

§ 361

Verksamhetsuppföljning Vatten och miljöresur i
Berg Härjedalen AB

§ 362

Härjegårdars fastighetsförsäljningar, information

§ 363

Övrig fråga, nybyggnation av hälsocentral i
Funäsdalen

§ 364

Driftbidrag till Härjedalen Sveg Airport

2019/1283

§ 365

Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 313/2019

2019/248

§ 366

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

2019/50

§ 367

Meddelanden

§ 368

Delegationsbeslut

§ 369

Val av ersättare i socialutskottet efter Pär-Åke
Eriksson (LPO)

2019/1225

§ 370

Val av ledamot i bildningsutskottet efter Gunnar
Hedin (C)

2019/1231

§ 371

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter
Margareta Mahmoud-Persson (KD)

2019/1282

§ 372

Kommunal serviceplan 2019--2022

2019/1180

§ 373

Övrig fråga, samtalsklimat mellan förtroendevalda
och tjänstemän
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3

2019/1134

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 338
Dnr Kommunstyrelsen 2019/624

Medborgarförslag om cykelväg genom Bruksvallarna
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget avslås.
ÄRENDE
Annelie Lundemo, Bruksvallarna, föreslår en cykelväg genom Bruksvallarna
längs Länsväg 533 och 531 och vidare mot Funäsdalen, alternativt att nyttja
vägen genom Flon samt privat väg från Flon halvvägs mot Kåvan och vidare
in mot Funäsdalen.
Härjedalens kommun har nyligen svarat på ett medborgarförslag om att
prioritera Bruksvallarnas by i länstransportplanen, vilket förhoppningsvis
kan leda till att trafikverket bygger en gång- och cykelbana genom
Bruksvallarna. Att fortsätta gång- och cykelbanan vidare mot Funäsdalen
som detta medborgarförslag säger skulle kunna genomföras, men inte genom
kommunens försorg. Ett tips är att förslagsställaren kontaktar till exempel
spår- och ledprojektet i Funäsfjällen om man kan tänka sig bygga en
cykelbana mellan Flon och Kåvan vidare in mot Funäsdalen, med pengar
som skulle kunna sökas i till exempel Lossenfonden.
Ekonomi
Önskemål är att cykelbanan ska vara asfalterad, vilket kostar cirka 200
kronor per kvadratmeter samt ett tillägg för förstärkningsgrus före
asfaltering.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 338, fortsättning
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Medborgarförslaget om anläggande av cykelväg genom Bruksvallarnas by
till Funäsdalen längs Länsväg 533 och vidare på Länsväg 531 avslås då väg
533 och 531 är trafikverkets vägar.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 339
Dnr Kommunstyrelsen 2019/628

Medborgarförslag om utredning av
cykel/gång/rullskidvägar mellan Långå-HedeHedeviken-Vemdalen-Vemdalsskalet
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget avslås.
ÄRENDE
Christina Bäckman, Hede, föreslår att kommunen utreder möjligheten att
uppföra en cykel-/gång-/rullskidväg för att knyta samman Långå-HedeHedeviken-Vemdalen-Vemdalsskalet i ett enhetligt spårsystem.
Kommunen har inte förutsättningen att bygga den föreslagna cykel-, gångoch rullskidbanan då förslaget gäller sträckning utmed trafikverkets vägar.
En eventuell utredning bör istället göras av trafikverket eller i annan
projektform.
Förslagsställaren kan kontakta idrottsföreningarna i Hede och Vemdalen som
skulle kunna söka projektpengar till utredning om möjligheten att bygga
cykel, gång och rullskidbana mellan Vemdalen och Långå. Då kan
kommunens landsbygdsutvecklare vara behjälpligt med ansökan om bidrag
till projektet.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Medborgarförslaget om att utreda en eventuell cykel/gång/rullskidväg
mellan Långå och Vemdalsskalet avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 340
Dnr Kommunstyrelsen 2019/837

Medborgarförslag om busskurer i Herrö
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget avslås.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över rutinen för
väderskydd i anslutning till kollektivtrafik, så att trafiksäkerhetsåtgärder av
denna typ kan ske med extern finansiering, till exempel genom Region
Jämtland Härjedalen
ÄRENDE
Lars-Olof Smeds, Herrö, föreslår att två nya busskurer uppförs i Herrö, då de
nuvarande inte rymmer byns barn i väntan på skolbussen.
I Härjedalens kommuns rutin för väderskydd i anslutning till kollektivtrafik
kan man läsa:
• Kommunen ansvarar för underhåll av idag befintliga väderskydd. Vid
upprepad vandalisering utreds om väderskyddet ska tas bort. En utredning
krävs också vid utbyte av äldre, av kommunen ägda, väderskydd.
• Nya väderskydd sätts endast upp i anslutning till kommunala skolor.
Föreningar och andra intressenter kan själva ansöka om bygdemedel vid
initiativ i byarna. Kontakt ska då tas med markägare och väghållare samt
Länstrafiken. Rådgivning gällande bygdemedel kan fås av
landsbygdsutvecklaren på kommunen.
Ekonomi
Inköp av två stycken busskurer av större modell tillsammans med planering
och asfaltering genererar en kostnad på 110 000 kronor styck.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 340, fortsättning
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Medborgarförslaget om att sätta upp två nya busskurer i Herrö avslås.
YRKANDE
Åke Remén (V) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag med
tillägget att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över rutinen
för väderskydd i anslutning till kollektivtrafik, så att trafiksäkerhetsåtgärder
av denna typ kan ske med extern finansiering, till exempel genom Region
Jämtland Härjedalen
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Reméns yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 341
Dnr Kommunstyrelsen 2019/838

Medborgarförslag om upprustning av gamla
busshållplatsen i Hede
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Medborgarförslaget avslås.
ÄRENDE
Michael Schwartz, Hede, föreslår att kommunen flyttar busshållplatsen i
Hede från OK-macken till byggnaden där den tidigare fanns.
Förslagsställaren menar att då det är förpacknings- och tidningsinsamling vid
nuvarande hållplats ger det inte någon positiv bild av Hede.
Den tidigare hållplatsen sades upp eftersom hyresvärden underlät att städa
enligt gällande hyresavtal, lokalen ansågs därmed vara en sanitär olägenhet
att vistas i och hållplatsen stängdes och flyttades.
Ekonomi
Kostnad för hyra av annan busshållplats skulle bli ungefär samma som idag.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Medborgarförslaget om upprustning av gamla busshållplatsen i Hede avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 342

Oppositionsrådets roll
ÄRENDE
Olle Larsson (LPO) har begärt ett förtydligande av oppositionsrådets roll.
Kommunchef Gunnel Gyllander förklarar att någon närmare reglering av
oppositionsrådets roll inte finns. Nuvarande bestämmelser slår endast fast att
oppositionsrådet betalas ett årsarvode.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 343
Dnr Kommunstyrelsen 2019/657

Revisionsrapport, granskning av nyanländas
kompetens och sysselsättning
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar förslaget daterat 2019-10-18 som sitt svar till
kommunrevisorerna.
ÄRENDE
I granskningen av nyanländas kompetens och sysselsättning gjord av KPMG
våren 2019, framkom att det av kommunfullmäktige år 2014 antagna
integrationspolitiska programmet med tillhörande riktlinjer inte är
implementerat i verksamheterna och att mål och åtaganden i programmet
inte följs upp. Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till svar på revisionsrapporten.
Ekonomi
Ingen påverkan på ekonomin.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar förslaget daterat 2019-10-18 som sitt svar till
kommunrevisorerna.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisorerna

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 344
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1246

Försäljning av del av Östansjö 2:43
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Ytterhogdals-Östansjö 2:43 om cirka 2 380 m² med tillhörande
garagebyggnad försäljs enligt föreslaget köpekontrakt.
ÄRENDE
Kommunen har fått en förfrågan om köp av industrifastigheten YtterhogdalsÖstansjö 2:43. Detta för att utveckla verksamheten inom åkeri- och
däckverkstadsbranschen. En del av garaget har tidigare hyrts under många
år, andra delar av byggnaden har tidigare nyttjats som förråd av kommunens
V/A-förvaltning, men inte längre.
Kommunstyrelsen har en gång tidigare (KS § 259/20189) beslutat att sälja
ett område om cirka 1 350 m² av Ytterhogdals-Östansjö med tillhörande
befintlig garagebyggnad. Lantmäteriet har dock inte kunnat godkänna
ansökan om avstyckning med anledning av att kvarvarande del av
stamfastigheten inte blir varaktigt lämplig för sitt ändamål.
Ekonomi
Genom att sälja fastigheten belastas kommunen inte längre av kommande
årliga driftkostnader såsom uppvärmning om cirka 20 000 kronor,
renhållning om cirka 2 500 kronor, VA-avgift om 5 550 kronor, samt
elförbrukning. Inkomster genom varmhyra har uppgått till 1 200 kronor per
månad, eller 14 400 kronor per år. Köparen har erbjudit 5 000 kronor för
byggnaden och beslutat pris för industrimarken på 12 kronor per m² ger ett
pris på cirka 26 100 kronor, eller totalt cirka 31 100 kronor.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 344, fortsättning
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
försälja del av Ytterhogdals-Östansjö 2:43 om cirka 2 380 m² med
tillhörande garagebyggnad enligt föreslaget köpekontrakt.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsingenjör

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 345
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1224

Revidering av riktlinje för motion och
friskvårdsverksamhet
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Reviderad Riktlinje för motions- och friskvårdsverksamhet antas att gälla
från och med 2020-01-01.
ÄRENDE
Kommunfullmäktige har beslutat att införa spåravgifter på skidspåren vid
skidstadion i Sveg och vid IP i Funäsdalen. Simhallen i Sveg är redan
undantagen från att kommunens anställda får nyttja utan avgift och det är
rimligt att även ovan nämnda skidspår ska undantas.
Ekonomi
Förändringen påverkar inte kommunens totala ekonomi. Däremot kan uttaget
av friskvårdsbidrag komma att öka, då längdskidåkning enligt Skatteverket
är en skattefri förmån vilket alltså ger möjlighet att nyttja kommunens
friskvårdsbidrag till anställda för att lösa spåravgift.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
revidering av Riktlinje för motions- och friskvårdsverksamhet att gälla från
och med 2020-01-01.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
HR-chef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 346
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1255

Uppsägning av hyreskontraktet för väntsalen i
Ytterhogdal
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Nuvarande avtal för hyra av väntsal i Ytterhogdal sägs upp.
ÄRENDE
Härjedalens kommun hyr idag en väntsal i Ytterhogdal där hyreskontraktet
löper till och med 2020-12-31. I det fall kontraktet vill sägas upp för
omförhandling eller upphörande skall detta göras minst 12 månader innan
kontraktets slutdatum, det vill säga under 2019.
Ekonomi
Bedömningen är att kommunens resultat ej påverkas negativt med anledning
av beslutet.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
säga upp nuvarande avtal för hyra av väntsal i Ytterhogdal.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 347
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1252

Medfinansiering projekt Långåljusnan
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen undertecknar medfinansieringsintyget på 90 000 kronor
under förutsättning att övrig finansiering sker enligt Långåljusnans
projektplan. Kommunens medfinansiering sker ur Grundsjöfonden.
ÄRENDE
Projektet Långåljusnan går in i en avslutande fas. Tidigare har strömsträckor
återställts till hållbara biotoper. Det har skapats ”ett fiskevårdsområde i
fiskevårds-området” med särdrag som påminner om Ljusnan före
flottledsrensningar och vattenkraftutbyggnad. Stat, kommun, Långå
fiskevårdsområdesförening (FVOF) och Sportfiskarna har under åren satsat
närmare två miljoner kronor.
För år 2020 har Länsstyrelsen bifallit 500 000 kronor och Jordbruksverket
(via EU’s landsbygdsprogram) har beviljat 315 000 kronor för
infrastrukturåtgärder som exempelvis rastplatser, vindskydd, stigar, leder och
sträckor för sportfiskare med nedsatt rörelsefunktion.
Förutsättningen för landsbygdsprogrammets bifall är att annan offentlig
finansiär bidrar med 90 000 kronor och att Långå FVOF bidrar med 45 000
kronor av egna medel. Totalt är projektet på 450 000 kronor.
Därför har Långå FVOF ansökt bygdemedel för omgång 2019-10-31, som
beslutas av Länsstyrelsen tidigast i februari, 2020. Jordbruksverket behöver
dock besked innan dess i form av ett medfinansieringsintyg.
Ekonomi
Ingen påverkan förutsatt att bygdemedlen prioriteras av Härjedalens
kommun under kommande gruppmöten samt beslutas av Länsstyrelsen
Jämtlands Län.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
undertecknar medfinansieringsintyget på 90 000 kronor under förutsättning
att övrig finansiering sker enligt Långåljusnans projektplan.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 347, fortsättning
YRKANDE
Mats Ericsson (C) biträdd av Olle Larsson (LPO) yrkar bifall till tillväxt- och
utvecklingsförvaltningens förslag.
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till tillväxt- och
utvecklingsförvaltningens förslag med förtydligandet att finansiering ska ske
ur Grundsjöfonden.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Bygdemedelshandläggare, Länsstyrelsen
Landsbygdsutvecklare, Tillväxt- och tvecklingsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 348
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1243

Inriktningsbeslut mottagning av biologiskt avfall i
Jämtlands län
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunen ska stötta och medverka i Östersunds kommun förstudie kring
en mottagningsanläggning för behandling av biologiskt avfall.
Kommunen ställer sig positiv till att delta i ett framtida samarbete, gällande
omhändertagande av kommunens biologiska avfall, mellan kommunerna i
Jämtlands län.
Avfall- och servicechef vid Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB får
företräda kommunen i de fortsatta samtalen med övriga kommuner, i syfte
att nå ett samverkansavtal för omhändertagande av kommunens biologiska
avfall. Återrapportering om hur samarbetet utvecklas ska ske till
kommunstyrelsen.
ÄRENDE
Sveriges regering har beslutat att Sveriges kommuner senast vid utgången av
december 2020 måste tillhandahålla separat insamling av biologiskt avfall vi
källan, det vill säga särskild insamling av biologiskt avfall hemma hos
kunderna.
Östersunds kommun har påbörjat en förstudie som syftar till att på sikt kunna
bygga en rötningsanläggning för biologiskt avfall i Östersund. Östersunds
kommun söker nu från länets övriga kommuner inriktningsbeslut till stöd för
projektet.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen fattar
inriktningsbeslut enligt det förslag som lämnats av Östersunds kommun.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Avfall- och servicechef, Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 349
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1251

Nominering av ledamot till Rennäringsdelegationen i
Jämtlands län för åren 2020–2023
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Annika Myhr, Funäsdalen, nomineras som ordinarie ledamot till
Rennäringsdelegationen i Jämtlands län för åren 2020–2023.
ÄRENDE
Ledamöter i Rennäringsdelegationen utses av Länsstyrelsen efter
nomineringar från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jämtlands län har
uppmanat kommunen att nominera en ledamot och en ersättare till
Rennäringsdelegationen i Jämtlands län för åren 2020–2023. Länsstyrelsen
önskar att en man och en kvinna nomineras.
YRKANDE
Billy Anklew (LPO) yrkar att kommunstyrelsen nominerar Olle Larsson
(LPO) som ledamot.
Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen nominerar Annika Myhr,
Funäsdalen, som ledamot.
BESLUTSGÅNG
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
nominerar Annika Myhr. Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att nominera
Annika Myhr, nej-röst för att nominera Olle Larsson.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson
(C), Jenny Hansen (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Johan Fredholm
(M), Magnus Karlsson (S)
Nej-röst: Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO)
Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V).
_____
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Jämtlands län
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 350
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1251

Nominering av ersättare till Rennäringsdelegationen i
Jämtlands län för åren 2020–2023
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Olle Larsson (LPO) nomineras som ersättare till Rennäringsdelegationen i
Jämtlands län för åren 2020–2023.
ÄRENDE
Ledamöter i Rennäringsdelegationen utses av Länsstyrelsen efter
nomineringar från länets kommuner. Länsstyrelsen i Jämtlands län har
uppmanat kommunen att nominera en ledamot och en ersättare till
Rennäringsdelegationen i Jämtlands län för åren 2020–2023. Länsstyrelsen
önskar att en man och en kvinna nomineras.
YRKANDE
Billy Anklew (LPO) yrkar att kommunstyrelsen nominerar Olle Larsson
(LPO) som ersättare till Rennäringsdelegationen i Jämtlands län för åren
2020–2023.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Anklews yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen Jämtlands län

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 351
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1270

Dagvattenstrategi
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en
dagvattenstrategi.
ÄRENDE
När kommunen senast antog en VA-plan skrevs ingen dagvattenstrategi in i
planen. Eftersom hanteringen av dagvatten är en kommunal angelägenhet,
som dessutom sannolikt kommer få större vikt i framtiden, bör kommunen
ha en strategi för hur dagvatten ska hanteras.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen ger miljö- och
byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en dagvattenstrategi.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 352
Dnr Kommunstyrelsen 2019/824

Taxor och avgifter, Fritidsenheten
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Ändring av taxor och avgifter för fritidsenheten gällande spåravgift skidspår
IP Funäsdalen fastställs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förhandla med Nordic ski
om lämplig ersättning.
ÄRENDE
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2019-05-08 § 149 i uppdrag av
kommunstyrelsen att komma med förslag till spåravgifter inför säsongen
2019/2020. Fritidsenheten tog fram ett förslag till spåravgifter och vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-23 § 135 reviderades övriga
priser för bad, bastu, ishall och sporthallar.
Att ha ett och samma system skulle underlätta administrationen för personal
inom fritidsenheten och entreprenörer, samt destinationen som helhet. De
besökande behöver bara köpa en spåravgift som gäller för hela området. För
samma spårkort ges då tillgång till 300 kilometer skidspår.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Ändring av taxor och avgifter för fritidsenheten gällande spåravgift skidspår
IP Funäsdalen fastställs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förhandla med Nordic ski
om lämplig ersättning.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 353

Framtidens position, information
ÄRENDE
Erik Westholm från Sveriges lantbruksuniversitet lämnar, som en del av
projektet Framtidens position, en information om historiken och framtiden
för svensk landsbygdspolitik.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 354

Leaderområdet skog, sjö och fjäll, information
ÄRENDE
Leaders verksamhetsledare, Catarina Nordin Thorpe, lämnar en information
om verksamheten i leaderområdet skog, sjö och fjäll, samt presenterar några
lokala projekt som arbetar enligt ”Leader-modellen”.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 355

Solcellsinvestering, information
ÄRENDE
Markus Grängzell från Fyrfasen energi informerar om möjligheterna att på
kommunens byggnader installera solcellspaneler. Givet en budgetram om
2 000 000 kronor har Fyrfasen identifierat skolorna i Hede, Vemdalen och
Ytterhogdal som exempel på lämpliga byggnader att installera
solcellspaneler på.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 356

Ekonomisk uppföljning
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en uppföljning av kommunens
ekonomiska ställning.
Under november låg kommunens totala lönekostnader tre procent under de
totala lönekostnaderna samma månad 2018.
Vid socialförvaltningens verksamheter är budgeten inte i balans, även om
äldreomsorgen uppvisar en positiv trend.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 357
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1075

Prioritetsordning för beställda översikts- och
detaljplaner
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Miljö- och byggavdelningen får i uppdrag att revidera fördjupad
översiktsplan för Funäsdalen samt för Vemdalsskalet, samt meddelas att
följande prioritetsordning ska gälla för beställda detaljplaner åt kommunen.
- Vemdalen Södra
- Vemdalen centrala
- Slagavallen
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ser ett behov av att revidera fördjupade översiktsplaner i
Funäsdalen samt för Vemdalsskalet utifrån utvecklingen som skett inom
dessa områden.
Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnämnden i Härjedalen (som var
verksam fram till årsskiftet 2018/2019) har tidigare tagit ett antal beslut om
detaljplaner som ska tas fram. Detta ärende tar upp i vilken prioritetsordning
dessa ska tas fram av miljö- och byggavdelningen.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-11-13

KS § 357, fortsättning
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och byggavdelningen att revidera
fördjupad översiktsplan för Funäsdalen samt för Vemdalsskalet, samt att
följande prioritetsordning ska gälla för beställda detaljplaner åt kommunen.
- Vemdalen Södra
- Vemdalen centrala
- Slagavallen
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö och byggavdelningen
Mark- och exploateringsingenjör
Vatten och Miljöresurs

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 358
Dnr Kommunstyrelsen 2018/124

Ny översiktsplan Härjedalens kommun granskningshandling
ÄRENDE
Arbetet med att ta fram en översiktsplan för Härjedalens kommun har pågått
sedan 2016. Under våren 2019 färdigställdes översiktsplanens
samrådshandling, vilken därefter ställdes ut för samråd under perioden från
och med 15 maj till och med 15 juli. En rad yttranden kom under
samrådstiden in till kommunen. Arbetet med att bemöta dessa och eventuellt
göra ändringar i förslaget till översiktsplan, har under hösten pågått vid
kommunen.
Preliminärt förslag till översiktsplanens granskningshandling presenteras vid
dagens sammanträde. Kommunstyrelsen diskuterar granskningshandlingens
utformning.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 359

Bildningsutskottets verksamheter 2019, information
ÄRENDE
Bildningschef Tina Hammargård-Svensson lämnar en information om
bildningsutskottets verksamheter under 2019.
Informationen inkluderar nationella kvalitetsjämförelser, genomsnittliga
resultat bland kommunens elever och resultat och rekommendationer av
skolinspektionens inspektioner av verksamheten.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 360
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1134

Budget 2020, bildningsförvaltningen
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att ta fram ett
nytt förslag till budget 2020.
ÄRENDE
Tilldelad nettoram för år 2020 är 176 082 000 kronor. Bildningsutskottet ska
formulera förvaltningens budget utifrån given ram. Även om nyckeltalen för
pedagogisk personal förändras och fritidsgårdarna i Lillhärdal och
Ytterhogdal läggs ned fattas det fortfarande 2 000 000 kronor för en budget
inom tilldelad ram.
För att behålla kvaliteten i förvaltningens verksamheter fattas 5 000 000
kronor i tilldelad nettobudget. Bildningsutskottet beslutade 2019-11-21 § 63
att skicka tillbaka budgeten till kommunstyrelsen för att begära att de
5 000 000 som saknas läggs till budgeten för bildningsutskottets
verksamheter.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunledningsförvaltningen för att ta fram ett nytt förslag till budget
2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt återremissyrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 361

Verksamhetsuppföljning Vatten och miljöresur i Berg
Härjedalen AB
ÄRENDE
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalens AB:s VD, Pär Olofsson, lämnar
en information om bolagets verksamheter under 2019, samt om kommande
krav i bolagets verksamheter. Information inkluderar också en genomgång
av bolagets förväntade ekonomiska resultat 2019.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 362

Härjegårdars fastighetsförsäljningar, information
ÄRENDE
Härjegårdar fastighets AB:s VD, Hans Heuser, lämnar en information om de
pågående försäljningarna av bolagets fastigheter. En del fastigheter har redan
sålts, vissa är bedömt nära att försäljas. För ytterligare en del av fastigheterna
är dock marknadens intresse svagt.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 363

Övrig fråga, nybyggnation av hälsocentral i Funäsdalen
ÄRENDE
Bengt-Arne Persson (L) ställer en fråga om den planerade nybyggnationen
av hälsocentral i Funäsdalen. Enligt en beslutad avsiktsförklaring skulle
Härjegårdar fastighets AB bygga hälsocentralen, varpå Region Jämtland
Härjedalen skulle hyra lokalerna. Persson ställer frågan om den beslutade
avsiktsförklaringen fortfarande är aktuell.
Härjegårdars VD, Hans Heuser, och kommunchef Gunnel Gyllander
förklarar att avsiktsförklaringen aldrig har upphävts och därför formellt sett
fortfarande gäller. För närvarande pågår diskussioner mellan kommunen och
regionen angående vilka verksamheter som ska rymmas i den planerade
byggnaden.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 364
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1283

Driftbidrag till Härjedalen Sveg Airport
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Härjedalen Sveg Airport beviljas 5 593 000 kronor för täckning av förluster
under år 2018.
Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, artikel 56 a).
Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.
ÄRENDE
Inom vissa av den så kallade gruppundantagsförordningen (GBER) utpekade
områden går det att lämna stöd utan att först behöva vänta på EUkommissionens godkännande, enligt bland annat artikel 56a om stöd till
regionala flygplatser.
För att GBER ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen
vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den som svarar för den samlade
utbetalningen av stödet till en flygplats – som är det organ som ska
kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också kommunen som
sedermera ska rapportera stödet till kommissionen via Näringsdepartementet.
Ekonomi
Sen 1 januari 2018 gäller GBER som grund för stöd till flygplatserna och har
man stöd via Trafikverket så ska kommunen där flygplatsen ligger vara den
som gör den formella rättsliga bedömningen om att stödet är förenligt med
GBER samt rapportera in själva beloppen (även Trafikverkets stöd) till både
Näringsdepartementet som i sin tur rapporterar till Kommissionen och till
Tillväxtanalys som har en stöddatabas TAM.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 364, fortsättning
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Härjedalen Sveg Airport beviljas
5 593 000 kronor för täckning av förluster under år 2018.
Att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).
Att villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som
framgår av bilaga A.
Att kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Firmatecknare
Samhällsbyggnadschef
Flygplatschef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 365
Dnr Kommunstyrelsen 2019/248

Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 313/2019
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens beslut § 313/2019 rättas. Rätt beslut är:
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag antas som kommunstyrelsens
yttrande till mark- och miljödomstolen.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-13, § 313, om ett yttrande till markoch miljööverdomstolen. I beslutet står det felaktigt att miljö- och
byggavdelningens förslag antas som kommunens yttrande. Förslaget hade i
själva verket utarbetats av samhällsbyggnadsförvaltningen.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsens beslut §
313/2019 rättas så att det framgår att förslaget tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 366
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 (SoL)
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis
till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande
beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har avbrutits
och inte återupptagits inom tre månader.
Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur
lång tid som gått från beslutet till verkställighet i varje enskilt fall- statistiken
ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön.
Rapport för kvartal tre föreligger.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 367

Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020, SKL
FN:s barnkonvention, implementeringsnycklar, SKL
FN:s barnkonvention, information, SKL
Livsmedelskontroller - Björnungens förskola, Förskolan Furan, Hedegården,
Idamic Funäsdalen, Idamic Sveg Jämtlandsgatan, Lofsdalens skola och
förskola, Svegsmon Tallen, Vemdalens skola
Dnr KS 2019/290
Protokoll 2019-05-21, Härjedalens ungdomsråd
Protokoll 2019-11-11 Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
Protokoll 2019-11-11, Primärkommunala samverkansrådet
Protokoll 2019-11-11, Regionens samverkansråd
Protokoll, Samverkansmöte B 2019-09-05
Protokoll, Samverkansmöte B 2019-10-10
Protokoll, Samverkansmöte KLF 2019-09-24
Protokoll, Samverkansmöte SOC 2019-10-28
Protokoll, Samverkansmöte SOC 2019-11-25
Protokoll, Samverkansmöte Tillväxt och utveckling 2019-08-20
Prövning om verksamheten vid Lofssjöns damm, Lofsån, omfattas av
skyldigheter om skydd mot olyckor
Dnr KS 2019/763
Prövning om verksamheten vid Troetjärndammen, Björnrike, omfattas av
skyldigheter om skydd mot olyckor
Dnr KS 2019/766

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 367, fortsättning
Prövning om verksamheten vid Övre Särvsjöns damm omfattas av
skyldigheter om skydd mot olyckor
Dnr KS 2019/765
_____

Justerandes sign.
40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 368

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-10-01–2019-11-27
Ärende
Bostadsanpassningsbidrag

Beslutsfattare
Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson
T f samhällsbyggnadschef Mathias
Wiberg

Teckna kollektivavtal

HR-chef Britt Paju

Beslut om mottagande till
utbildning i svenska för invandrare

Rektor Cajsa Salomonsson

Beslut om mottagande till
gymnasial utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Avskrivning fordran

Ekonomichef Ola Regnander

_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 369
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1225

Val av ersättare i socialutskottet efter Pär-Åke Eriksson
(LPO)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Berit Lindstedt (LPO) väljs till ersättare i socialutskottet efter Pär-Åke
Eriksson (LPO).
ÄRENDE
Pär-Åke Eriksson (LPO) har avsagt sig och befriats från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen. Därmed faller också uppdraget som ersättare i
socialutskottet. Kommunstyrelsen ska därför välja en ny ersättare i Erikssons
ställe.
YRKANDE
Olle Larsson (LPO) yrkar att Berit Lindstedt (LPO) väljs till ersättare i
socialutskottet efter Pär-Åke Eriksson (LPO).
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Larssons yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Berit Lindstedt
HR-avdelningen
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 370
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1231

Val av ledamot i bildningsutskottet efter Gunnar Hedin
(C)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Maj-Britt Halvarsson (C) väljs till ledamot i bildningsutskottet efter Gunnar
Hedin (C)
ÄRENDE
Gunnar Hedin (C) har meddelat att han inte längre vill vara en del av
kommunstyrelsens bildningsutskott. Kommunstyrelsen ska därför välja en ny
ledamot i Hedins ställe.
YRKANDE
Jenny Hansen (C) yrkar att Maj-Britt Halvarsson (C) väljs till ledamot i
bildningsutskottet efter Gunnar Hedin (C)
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Hansens yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Maj-Britt Halvarsson
HR-avdelningen
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 371
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1282

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Karin Holmin (VH) väljs till ledamot i kommunledningsutskottet efter
Margareta Mahmoud-Persson (KD).
ÄRENDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD) har meddelat att hon inte längre vill vara
en del av kommunstyrelsens kommunledningsutskott. Kommunstyrelsen ska
därför välja en ny ledamot i Mahmoud-Perssons ställe.
YRKANDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar att Karin Holmin (VH) väljs till
ledamot i kommunledningsutskottet efter Margareta Mahmoud-Persson
(KD)
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Mahmoud-Perssons yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Karin Holmin
HR-avdelningen
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 372
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1180

Kommunal serviceplan 2019–2022
BESLUT
Kommunstyrelsens beslut:
Förslaget antas som kommunens serviceplan för åren 2019–2022.
ÄRENDE
Kommunens serviceplan är inaktuell. Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen
har tagit fram ett förslag till en ny serviceplan för åren 2019–2022.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förslaget antas som kommunens
serviceplan för åren 2019–2022.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen
Kommunkansliet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2019-12-11

KS § 373

Övrig fråga, samtalsklimat mellan förtroendevalda och
tjänstemän
ÄRENDE
Olle Larsson (LPO) ställer en fråga om på vilka sätt det i vissa delar av
tjänstemannaorganisationen talas om de förtroendevalda. Kommunstyrelsen
diskuterar vikten av ett gott samarbete och samtalsklimat mellan
förtroendevalda och tjänstemän.
_____

Justerandes sign.
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