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2020-01-29

KS § 1
Dnr Kommunstyrelsen 2018/253

Medborgarförslag om att upphäva beslutet att
omvandla Fjällglimten i Vemdalen till trygghetsboende
BESLUT
Medborgarförslaget avslås.
ÄRENDE
Carl Sjöberg, Vemdalen, föreslår att beslutet att omvandla Fjällglimten till
trygghetsboende upphävs.
Socialförvaltningen har enligt uppdrag tagit fram en handlingsplan för att
avveckla Mobacka, Senioren och Fjällglimten som särskilda boenden vid
slutet av år 2019. Individer med beslut om särskilt boende har fått
erbjudande om plats på annat särskild boende. Omställningen av Fjällglimten
blev klar i oktober 2019. Hyreskontrakt för blockhyra mellan
socialförvaltningen och Härjegårdar upphörde 2019-12-31. Härjegårdar
planerar utifrån beslut i kommunstyrelsen att sälja fastigheten. Därmed är det
inte aktuellt att verksamhet inom äldreomsorgen kan bedrivas i fastigheten.
Ekonomi
Att behålla Fjällglimten som särskilt boende skulle begränsa
socialförvaltningens möjlighet att nå budget i balans. Den planerade
omställningen ger besparingar på hyreskostnader och ger möjlighet att
omfördela personalresurser till hemtjänst.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag:
Medborgarförslaget avslås.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
Socialchef

Justerandes sign.
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2020-01-29

KS § 2
Dnr Kommunstyrelsen 2017/512

Medborgarförslag om lekplats på Broder Tors väg i
Hede
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Medborgarförslaget om en lekplats på Broder Tors väg i Hede redan är
tillgodosett, via beslut i kommunstyrelsen § 83/2019, översyn av lekparker i
Härjedalen.
ÄRENDE
Ett flertal föräldrar i Hede föreslår att kommunen anlägger en lekplats i
anslutning till Broder Tors väg i Hede.
I samband med fastighetsaffär med Hede Företagargrupp (HFG) beslutade
kommunstyrelsen § 75/2018 att kommunen skulle anlägga en lekplats vid
Hede Camping. HFG, ombud för föräldragruppen samt fastighetssamordnare
har kommit överens om lekplatsens utformning.
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen § 83/2019 att lekparken i Hede
kommer finansieras med medel från försäljningen av Härjedalens
turistanläggningar AB (HTAB). Den beräknade kostnaden var 400 000
kronor. Lekparken invigdes 24 juli sommaren 2019.
FÖRSLAG
Samhällsbyggnadsutskottets förslag
Medborgarförslaget om en lekplats på Broder Tors väg i Hede redan är
tillgodosett, via beslut i kommunstyrelsen § 83/2019, översyn av lekparker i
Härjedalen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-01-29

KS § 3
Dnr Kommunstyrelsen 2019/968

Revisionsrapport, granskning av följsamhet till
ramavtal
BESLUT
De åtgärder ekonomiavdelningen påbörjat för att stärka inköpsarbetet
godkänns.
ÄRENDE
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
följsamhet till ramavtal. Utifrån granskningen (KPMG:s rapport) bedömer
revisorerna att kommunens rutiner för uppföljning av följsamhet mot
ramavtal inte är fullt ut ändamålsenlig och att det finns brister i kontrollen.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att :
1. En strukturerad uppföljning avseende följsamhet till ramavtal bör införas
samt kontroller av att priser och villkor överensstämmer med gällande avtal.
2. Utbildning i upphandlingsfrågor bör ingå i introduktionsutbildning för nya
chefer. Löpande utbildning bör erbjudas för chefer och medarbetare som
ansvarar för upphandling och inköp.
3. Antalet beställare ses över.
4. Skriftliga rutiner och regler för när det är tillåtet att handla lokalt bör tas
fram.
5. Möjligheterna att teckna lokala avtal/priser bör undersökas.
Ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med att förbättra inköpsrutiner och
förnya policys. Se förvaltningens svar till revisionen.
Ekonomi
Ingen ekonomisk påverkan avseende detta ärende.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
De åtgärder ekonomiavdelningen påbörjat för att stärka inköpsarbetet
godkänns.

Justerandes sign.
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2020-01-29

KS § 3, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Upphandlingssamordnare
Kommunrevisorerna

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 4
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1133

Internkontrollplan 2020, bildningsförvaltningen
BESLUT
Bildningsförvaltningens internkontrollplan för år 2020 fastställs.
ÄRENDE
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen ska varje styrelse/nämnd se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Bildningsutskottet har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för år
2020.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
Bildningsförvaltningens internkontrollplan för år 2020 fastställs.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Bildningschef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 5
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1110

Ändring av hyresbidraget, bildningsförvaltningen
BESLUT
Möjligheten till hyresbidrag omfattar endast ungdomar som är folkbokförda i
Härjedalens kommun och som på grund av långa restider samt avstånd
behöver bo inackorderade under tiden för sina gymnasiestudier.
Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit hyresbidrag fasas
ut.
De nya reglerna gäller från och med höstterminen 2020.
ÄRENDE
Då Härjegårdar fastighets AB under 2017 fattade beslut om att fasa ut
dåvarande subventionssystem för elevbostäder, togs beslut om att framtida
erforderliga subventioner skulle belasta nämnden för bildning, fritid och
kultur. Vid nämndens sammanträde 25 augusti 2017 beslutades, Nbfk §
47/2017, att Härjedalens kommun ska lämna bidrag med 25% av
hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1 000 kronor per månad. Det
står eleven fritt att teckna avtal med valfri hyresvärd. Hyresbidraget utgör ett
komplement till inackorderingsbidraget vilket regleras i skollagen.
Mot bakgrund av Härjedalens gymnasiums ekonomiska läge finns anledning
att begränsa möjligheten till hyresbidrag till att endast omfatta ungdomar
som är folkbokförda i Härjedalens kommun och som på grund av långa
restider och avstånd behöver bo inackorderade under tiden för sina
gymnasiestudier. Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit
hyresbidrag bör fasas ut.
Ekonomi
I dagsläget erhåller 51 elever med annan hemkommun än Härjedalen
kommunal subvention i form av hyresbidrag, vilket innebär en kostnad på
drygt 600 000 kr per år. Sedan starten av alpin NIU-inriktning på
Härjedalens gymnasium har andelen elever från andra kommuner ökat och
beräknas fortsätta öka även nästa år, och därmed också kostnaden för
hyresbidrag till externa elever.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 5, fortsättning
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag
Möjligheten till hyresbidrag omfattar endast ungdomar som är folkbokförda i
Härjedalens kommun och som på grund av långa restider samt avstånd
behöver bo inackorderade under tiden för sina gymnasiestudier.
Elever med annan hemkommun som sedan tidigare erhållit hyresbidrag fasas
ut.
De nya reglerna gäller från och med höstterminen 2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Rektor gymnasiet
Ekonom, bildningsförvaltningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 6
Dnr Kommunstyrelsen 2020/63

Riktlinjer för ansökan tilläggsbelopp/särskilt stöd
BESLUT
Kommunstyrelsen upphäver riktlinjer gällande ansökan
tilläggsbelopp/särskilt stöd, då den blivit ersatt av rutin för ansökan om
tilläggsbelopp/särskilt stöd.
ÄRENDE
Då bildningsförvaltningen tagit fram en ny rutin för ansökan om
tilläggsbelopp/särskilt stöd, bör de av nämnden för bildning, fritid och kultur
antagna riktlinjerna gällande ansökan tilläggsbelopp/särskilt stöd upphävas.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen upphäver riktlinjer
gällande ansökan tilläggsbelopp/särskilt stöd, då den blivit ersatt av rutin för
ansökan om tilläggsbelopp/särskilt stöd.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar bildningsförvaltningens förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Chef för elevhälsan och kulturskolan

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 7
Dnr Kommunstyrelsen 2019/729

Förstärkningsbudget bildningsförvaltningen
BESLUT
Bildningsutskottets begäran om utökad budget lyfts inte till
kommunfullmäktige, eftersom eventuella tilläggsanslag hanteras i ärendet
reviderad budget 2020.
ÄRENDE
Rektor har en skyldighet att tillgodose elevers behov av särskilt stöd för att
barn och elever ska uppnå sina kunskapskrav i grundskolan. Med anledning
av det antal elever i kommunens skolor som är i behov av särskilt stöd
bedömer bildningsförvaltningen att ökade anslag behövs. För barn och elever
i behov av särskilt stöd finns två kategorier:
Särskolan
Idag har särskolan en budget på 2,3 miljoner kronor. För att tillgodose
undervisning till integrerade särskoleelever i kommunen bedömer
förvaltningen att ytterligare 1,8 miljoner kronor behövs till kommande läsår.
Förstärkningsbudget
Barn och elever med funktionsvariationer som exempelvis syn, hörsel,
diabetes eller diagnoser inom spektret Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF). Idag är förstärkningsbudgeten 2,3 miljoner
kronor. För att tillgodose förstärkningsbudgeten till eleverna i kommunen
behövs ytterligare 4,3 miljoner kronor till kommande läsår.
Elever och barn med särskilt behov av stöd i kommun finns i alla
åldersgrupper från förskolan, årskurs F-9 till gymnasiet. För elever mottagna
i gymnasiesärskolan erbjuds alternativ i andra kommunen och belastar en
annan budget.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ökar förstärkningsbudget i förhållande till behovet med
4,3 miljoner kronor samt särskolebudget med 1,8 miljoner kronor. Totalt 6,1
miljoner kronor för läsåret 2019-2020.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 7, fortsättning
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att bildningsutskottets begäran om
utökad budget inte lyfts till kommunfullmäktige, eftersom eventuella
tilläggsanslag hanteras i ärendet reviderad budget 2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 8
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1130

Revidering av riktlinjer för avgiftshandläggare
BESLUT
Kommunstyrelsen bifaller förslaget om reviderade riktlinjer med tillägget att
det i kapitel 7 ”Allmänna bestämmelser” under rubriken ”Debiteringsrutiner”
ändras från att sista betalningsdag är den sista samma månad till att sista
betalningsdag är den sista månaden efter.
Revideringen gäller från 1 september 2019.
ÄRENDE
Riktlinjer för avgiftshandläggning är ett komplement till gällande
lagstiftning och beskriver på vilka grunder förvaltningen tar ut egenavgifter
av enskilda. Riktlinjerna ska vara ett verktyg för att säkra en enhetligt och
likvärdig handläggning samt för att trygga rättssäkerheten.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-10 (§ 128) att debitering av
hemtjänst ska ändras från avgift per nivå till debitering per utförd timme.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 (§ 107) om de nya taxorna och
att de ska gälla från och med 2019-09-01.
I och med ändringen till debitering per utförd timme, ny hemsjukvårdsavgift
samt ny avgift för enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till
hemsjukvården behöver riktlinjerna revideras.
Ekonomi
Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomin.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag
Kommunstyrelsen bifaller förslaget om reviderade riktlinjer med tillägget att
det i kapitel 7 ”Allmänna bestämmelser” under rubriken ”Debiteringsrutiner”
ändras från att sista betalningsdag är den sista samma månad till att sista
betalningsdag är den sista månaden efter. Revideringen ska gälla från 1
september 2019.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 8, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef
Avgiftshandläggare

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 9
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1230

Granskning av chefernas förutsättningar
BESLUT
Svar enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17 överlämnas till revisorerna.
ÄRENDE
Revisorerna har, genom KPMG, låtit granska chefernas förutsättningar och
lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
- Se över nuvarande organisation och de förutsättningar chefer får med tanke
på de stora personalgrupperna.
-Säkerställ att de stödfunktioner som cheferna har behov av i sitt uppdrag är
kvalificerade och tillgängliga
- Se över de övergripande stödfunktionernas roll och funktion, speciellt HRavdelningen, för att se vad de upplevda bristerna har sin grund i
- Utveckla värdegrundsarbetet på medarbetarnivå för att tydliggöra uppdrag,
förhållningssätt och ansvar
- Säkerställ en systematisk och kvalitativ introduktion för nya chefer
- Genomför regelbundna uppdragsdialoger mellan chefer och stödfunktioner
för att en samsyn kring stödet ska finnas och att förväntningarna ska vara på
rätt nivå.
Kommunledningsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtande daterat 2020-01-17
förslag på svar till revisorerna.
Ekonomi
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. Chefstäthet och
hur stora arbetsgrupper cheferna har är dock en resursfråga.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 9, fortsättning
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
överlämna svar enligt tjänsteutlåtande till revisorerna.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Revisorsgruppen
Kommunchef
HR-chef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 10
Dnr Kommunstyrelsen 2018/124

Ny översiktsplan Härjedalens kommun granskningshandling
BESLUT
På alla platser i översiktsplanen och dess bilagor, där det står att kommunens
målsättning är ett invånarantal på 11 000, ska det ersättas med att
målsättningen är att öka antalet invånare.
Översiktsplanen med bilagor skickas därefter ut på granskning enligt planoch bygglagens bestämmelser.
ÄRENDE
Beslut om revidering och finansiering av ny översiktsplan togs av
kommunfullmäktige 2015-11-23 § 220. Miljö- och byggavdelningen har
ansvarat för arbetet med framtagande av ny översiktsplan. Arbetet
påbörjades 2016.
Översiktsplanen redovisar grunddragen i fråga om den avsedda
användningen av mark och vattenområden både ur ett utvecklande och ur ett
hänsynstagande perspektiv. Översiktsplanen skapar en politisk målbild över
hur kommunen ska utvecklas som helhet, den skapar beredskap för det
oplanerade och oväntade och främjar en hållbar utveckling samt god
kommunal ekonomi.
Översiktsplanen är digital och kommer finnas tillgänglig på
www.herjedalen.se
Förslag till så kallad granskningshandling presenteras vid dagens
sammanträde. Syftet med granskning är att få in synpunkter från kommunens
medborgare, medlemmar och företagare samt andra myndigheter,
grannkommuner och olika intresseorganisationer så översiktsplanen
ytterligare förankras och förbättras.
Ekonomi
Beslut om finansiering av ny översiktsplan togs av kommunfullmäktige
2015-11-23 § 220. Ärendet förväntas i nuläget rymmas inom befintlig
budget.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 10, fortsättning
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att på alla platser i översiktsplanen
och dess bilagor, där det står att kommunens målsättning är ett invånarantal
på 11 000, ska det ersättas med att målsättningen är att öka antalet invånare.
Översiktsplanen med bilagor skickas därefter ut på granskning enligt planoch bygglagens bestämmelser.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggavdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 11
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1303

Verksamhetsplan för socialutskott och
socialförvaltningen 2020
BESLUT
Verksamhetsplan för socialutskottets verksamheter 2020 antas.
ÄRENDE
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för
socialutskottets verksamheter 2020. Verksamhetsplanen utgår från
kommunens vision och strategiska mål om ett hållbart Härjedalen;
ekonomiskt socialt och miljömässigt.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att verksamhetsplanen antas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Socialchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 12
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1140

Aktieägartillskott Härjegårdar fastighets AB
BESLUT
Kommunstyrelsen lämnar till förmån för Härjegårdar fastighets AB ett
ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor.
ÄRENDE
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-03 § 185 att till förmån för
Härjegårdar fastighets AB lämna en generell och oåterkallelig
kapitaltäckningsgaranti om högst 30 miljoner kronor. Fullmäktige
bemyndigade också kommunstyrelsen att verkställa eventuellt
aktieägartillskott när nödvändigt belopp har fastställts.
Ekonomi
Aktieägartillskottet kommer ha en negativ inverkan på kommunens
ekonomi. Hur stor inverkan beror på till vilket belopp aktieägarbeloppet
fastställs.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen till förmån för
Härjegårdar fastighets AB beslutar om ett ovillkorat aktieägartillskott på 30
miljoner kronor.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 13
Dnr Kommunstyrelsen 2020/65

Åtgärdsplan Härjegårdar fastighets AB
ÄRENDE
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en
kapitaltäckningsgaranti till förmån för Härjegårdar fastighets AB beslutade
fullmäktige också att det skulle tas fram en åtgärdsplan för när bolagets
ekonomi ska vara i balans och hur det ska gå till.
Härjegårdar fastighet AB:s VD, Hans Heuser, redovisar den åtgärdsplan som
tagits fram av bolaget. Bland annat planeras försäljning av fastigheter samt
översyner av organisation och verksamhet.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 14

Ekonomisk uppföljning
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens
ekonomiska ställning till och med årsskiftet 2019/2020. Bokslut är inte
upprättat än men Regnander kan redan nu säga att kommunen kommer göra
ett negativt resultat 2019, dock inte med lika stort underskott som tidigare
befarats.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 15
Dnr Kommunstyrelsen 2020/22

Ekonomisk åtgärdsplan 2020
BESLUT
Kommunledningsutskottets förslag avslås.
Kommunstyrelsen understryker att fortsatt restriktivitet måste råda.
ÄRENDE
Under kommunledningsutskottets sammanträde 2020-01-14 väckte Karin
Holmin (VH) frågar om den för år 2019 beslutade ekonomiska
åtgärdsplanen, mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge, ska anses
gälla även för år 2020.
Ekonomichef Ola Regnander redovisar resultat av hittills genomförda
åtgärder.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Den för år 2019 gällande ekonomiska åtgärdsplanen (Dnr KS 2019/917) ska
gälla även under 2020.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottets förslag
avslås, då åtgärder arbetats in i budgeten för 2020.
Karin Holmin (VH) yrkar bifall till Nordlanders förslag med tillägg att
kommunstyrelsen understryker att fortsatt restriktivitet måste råda.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar först Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande prövar därefter Holmins tilläggsyrkande och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 16
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1328

Svar på remiss, förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsynen
BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
remissvar/yttrande.
ÄRENDE
Härjedalens kommun har blivit erbjuden att svara på promemoria med
förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsyn. I promemorian finns
förslag på hur Konkurrensverkets tillsynsverksamhet ska utvecklas.
Lagändringarna föreslås träda ikraft 2020-07-01.
Ekonomi
Ingen ekonomisk påverkan avseende detta ärende.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till
remissvar/yttrande.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Upphandlingssamordnare
Kansliet
Finansdepartementet

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 17
Dnr Kommunstyrelsen 2020/10

Skrivelse till länsstyrelsen, angående ripjakt
BESLUT
Föreslagen skrivelse skickas till länsstyrelsen.
ÄRENDE
Johan Fredholm (M) har tagit fram ett förslag på skrivelse till länsstyrelsen
angående myndighetens fördelning av ripjakt på statens mark i kommunen.
Förslagets huvudsakliga poäng är att jägare som är skrivna i kommunen
borde få förtur till jakten, som ett sätt att stärka kommunens attraktionskraft
och befrämja inflyttning till kommunen.
YRKANDE
Johan Fredholm (M) yrkar att föreslagen skrivelse skickas till länsstyrelsen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Länssytyrelsen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 18
Dnr Kommunstyrelsen 2020/58

Förhandlingsgrupp för Utanbergsverket
BESLUT
Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
tillsammans med ekonomichefen ska ingå i förhandlingsgruppen.
Ekonomichefen ska vara sammankallande.
ÄRENDE
I syfte att tillgodose vattenreningen på Vemdalsskalet vill kommunen koppla
in sig på det av Bergs kommun nybyggda reningsverket i Utanbergsvallarna.
För att bestämma villkoren för nyttjande av reningsverket måste kommunen
förhandla med Bergs kommun
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsens ordförande,
vice ordförande och andre vice ordförande tillsammans med ekonomichefen
ska ingå i förhandlingsgruppen. Ekonomichefen ska vara sammankallande.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Valda

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 19
Dnr Kommunstyrelsen 2020/26

Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans
BESLUT
Ärendet återremitteras för att närmare utreda frågan om lokaler vid
distansdeltagande, vilka tekniska lösningar som kan användas samt om
önskemål att delta på distans måste anmälas inom en viss tidsfrist.
ÄRENDE
Kommunfullmäktige kan medge att deltagande i sammanträden får ske på
distans, om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor. Beslut om att tillåta sammanträdesdeltagande på distans ska föras in i
kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen kan i reglementet ges en
viss frihet att själv bestämma under vilka omständigheter deltagande på
distans ska ske och hur det ska genomföras. Till exempel är det inte lämpligt
att vid sammanträden där valärenden kan förekomma tillåta deltagande på
distans, eftersom det är osannolikt att det med för tillfället tillgängliga
tekniska lösningar är möjligt att genomföra en omröstning där
valhemligheten garanteras.
Ekonomi
Att möjliggöra mötesdeltagande på distans kommer sannolikt innebära en
nettobesparing i form av minskade kostnader för rese- och
restidsersättningar.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att riktlinjer för
sammanträdesdeltagande på distans antas. Riktlinjerna gäller endast under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att tillåta
sammanträdeseltagande på distans.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 19, fortsättning
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att ärendet återremitteras för att närmare
utreda frågan om lokaler vid distansdeltagande, vilka tekniska lösningar som
kan användas samt om önskemål att delta på distans måste anmälas inom en
viss tidsfrist.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
IT-avdelningen

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 20

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter,
information
ÄRENDE
Samhällsbyggnadschef Panos Alepliotis informerar om
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter 2019.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 21

VA 2025, information
ÄRENDE
Projektledare Lars Persson informerar om arbetet i projektet VA 2025.
Projektering för överföringsledning från Tänndalen till Funäsdalen samt nytt
reningsverk i Funäsdalen pågår, med mera.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 22
Dnr Kommunstyrelsen KS 2018/559

Framtidens position
BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten.
ÄRENDE
Projektledare Malin Elmerstig tillsammans med Thomas Norrby och Tove
Ortman från Sveriges lantbruksuniversitet redogör för resultaten i projektets
slutrapport. Rapporten redovisar diskussioner och slutsatser gällande ungas
utflyttning och kvarstanning, service och små tätorter, digitalisering,
fritidshus och fritidshusägare, näringslivsutveckling och ”den hållbara
kommunen”.
YRKANDE
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner
slutrapporten.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 23
Dnr Kommunstyrelsen 2019/713

Utredning om flytt av folkbiblioteket med flera
verksamheter, information
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade 2019-07-03 § 228 att ge bildningsförvaltningen
och tillväxt- och utvecklingsförvaltningen i uppdrag att tillsammans utreda
förutsättningarna för att flytta folkbiblioteket, vuxenutbildningen och
eventuellt andra kommunala verksamheter till Camp Sveg. Sedan uppdraget
gavs har förvaltningarna tillsammans arbetat med att utreda framtiden för
Camp Sveg.
Ekonomichef Ola Regnander redovisar för kommunstyrelsen fem möjliga
handlingsalternativ för Camp Svegs framtid. Kommunstyrelsen diskuterar de
olika alternativen.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 24

Övrig fråga, lån i Kommuninvest AB
ÄRENDE
Billy Anklew (LPO) ställer frågan om hur Kommuninvest AB bestämmer
kreditutrymme då de lånar ut pengar till kommuner.
Ekonomichef Ola Regnander redovisar vilka principer Kommuninvest
använder sig av då de prövar låneansökningar.
_____

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 25
Dnr Kommunstyrelsen 2020/48

Kommunstyrelsens delegationsordning
BESLUT
Kommunstyrelsen fastställer ny delegationsordning enligt socialutskottets
förslag med ändringen att delegation ges till kommunchefen att anställa
övriga förvaltningschefer.
ÄRENDE
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till ny delegationsordning för
ärenden inom IFO/bistånds verksamhetsområden. Förslaget syftar till att
underlätta handläggningen samt göra delegationen mer logisk och likartad
för socialsekreterare och biståndshandläggare.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen kostnad för kommunen.
FÖRSLAG
Socialutskottets förslag:
Kommunstyrelsen fastställer ny delegationsordning.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att socialutskottets förslag till
delegationsordning antas, med ändringen att kommunchefen får delegation
att anställa övriga förvaltningschefer.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande om ändring o socialutskottets
förslag och finner att yrkandet bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer
Avdelningschef IFO/bistånd

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 26
Dnr Kommunstyrelsen 2019/1344

Reglemente för kommunstyrelsen
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Nytt reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från 1april.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på en gemensam
förvaltningsorganisation för tillväxt och utvecklingsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
ÄRENDE
1 januari 2019 avvecklades kommunens nämnder och utskott inrättades
under kommunstyrelsen. Tre utskott; social-, bildning- och
samhällsbyggnadsutskottet inrättades förutom kommunledningsutskottet som
funnits tidigare. De tre nya utskottet övertog verksamheten som tidigare
bedrevs i nämndform. Varje utskott har en förvaltning utom
kommunledningsutskottet som förutom kommunledningsförvaltningen även
ansvarar för tillväxt- och utvecklingsförvaltningen.
Det konstateras att många frågor inom tillväxt och utveckling och
samhällsbyggnad tangerar och berör varandra. Det skulle därför vara en
fördel om tillväxt och utvecklingsfrågorna hanterades i samma organisation,
såväl politiskt som på tjänstemannanivå. Samhällsbyggnadsutskottet föreslås
bli ett tillväxtutskott som ansvarar för frågor som hanteras av
samhällsbyggnadsförvaltningen och tillväxt och utvecklingsförvaltningen, se
bifogat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Socialutskottet ansvarar idag för överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsen
har i sin tillsyn påpekat att det inte är lämpligt, därför föreslås ansvaret för
verksamheten flyttas från socialutskottet till kommunledningsutskottet.
Det nya tillväxtutskottet utökas med två ledamöter (motsvarande de
insynsplatser som finns idag).
Ekonomi
Förslaget innebär ökade kostnader för arvoden. I övrigt ingen direkt
påverkan av kommunens ekonomi. Indirekt en effektivare och rationellare
hantering av frågorna.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 26, fortsättning
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nytt reglemente för
kommunstyrelsen antas att gälla från 1april, samt att kommunchefen får i
uppdrag att ta fram förslag på en gemensam förvaltningsorganisation för
tillväxt och utvecklingsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 27
Dnr Kommunstyrelsen 2020/31

Regler för kommunalt partistöd och oppositionsstöd
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inga ändringar görs i reglernas 9 §, övriga föreslagna ändringar i reglerna
antas.
ÄRENDE
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya regler för
kommunalt partistöd och oppositionsstöd. Förslaget tydliggör vad som gäller
för stöd i form av rätten att bruka kommunens lokaler.
I förslaget har också tagits bort texten om att största oppositionsgruppering
ska ha rätt att utse oppositionsråd, eftersom kommunstyrelsens andre vice
ordförande respektive oppositionsråd (om dessa skulle betraktas som två
skilda uppdrag) alltid utses av genom val i kommunfullmäktige.
Fullmäktiges valfrihet kan då knappast begränsas av kommunens egna
bestämmelser, utan endast av valbarhetsskraven i kommunallagen. Eventuell
reglering av hur kommunstyrelsens andre vice ordförande/oppositionsrådet
ska utses får lämpligen ske i form av överenskommelser mellan de i
kommunfullmäktige representerade partierna.
Ekonomi
Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar regler
för kommunalt partistöd och oppositionsstöd.
YRKANDE
Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att inga ändringar
görs i reglernas 9 §, men att övriga föreslagna ändringar i reglerna antas.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Holmins yrkande och finner att det bifalls.
_____
Kommunkansliet
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 28
Dnr Kommunstyrelsen 2020/30

Bestämmelser om ersättning kommunalt
förtroendevalda
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda.
Bestämmelserna gäller från det att kommunstyrelsens tillväxtutskott har
tillsatts.
ÄRENDE
Kommunen ersätter på olika sätt förtroendevalda då dessa tjänstgör.
Ersättningen regleras i kommunens bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda. Bestämmelserna bör revideras, dels på grund av
planerade förändringar i den politiska organisationen, dels på grund av
behov att förtydliga delar av bestämmelserna.
Ekonomi
Förslaget innebär en kostnadsökning i om 127 710 kronor för
tillväxtutskottets ordförandes årsarvode jämfört årsarvode för
samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Utöver detta tillkommer kostnader
för arvoden och ersättningar för ytterligare två ledamöter utöver de tre
(inklusive ordförande) som idag finns i samhällsbyggnadsutskottet.
Kostnadsökningen ryms dock inom beslutade budgetramar.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.
Bestämmelserna gäller från det att kommunstyrelsens tillväxtutskott har
tillsatts.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Kommunkansliet
Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 29
Dnr Kommunstyrelsen 2018/195

Avveckling av bolag för framtida exploatering och
utveckling i Funäsdalen
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut § 130/2018 upphävs.
ÄRENDE
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att bilda ett gemensamt bolag
tillsammans med Härjegårdar Fastighets AB och Funäsdalen Berg och
Hotell. Bakgrunden till beslutet var att lämna in en ansökan till Europeiska
Investeringsbanken (EIB) om stöd till en förstudie kring utveckling och
exploatering i Funäsdalen, utifrån att både kommunkoncernen och
Funäsdalen Berg och Hotell hade stora investeringsbehov. Bidrag till
förstudie kunde beviljas till bolag med offentliga och privata aktörer.
Ansökan om förstudie beviljades inte av EIB och det blev därför aldrig
aktuellt med något bolagsbildande. Kommunfullmäktiges beslut bör därför
rivas upp.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut §
130 2018 upphävs.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
_____
Kommunchef
Tillväxt- och utvecklingschef
Ekonomichef

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 30
Dnr Kommunstyrelsen 2020/59

Reviderad budget 2020
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige reviderar tidigare beslutad budget för år 2020 enligt
följande.
- Budgetramen för bildningsförvaltningen ökas med 2 miljoner kronor.
- Kommunens budget för skatte- och utjämningsintäkter ökas med 8,3
miljoner kronor.
- Kommunens budgeterade överskott för år 2020 fastställs till 9,3 miljoner
kronor.
- Finansiella målet avseende årets resultat fastställs till minst 9 miljoner
kronor.
ÄRENDE
Under hösten 2019 fattade Fullmäktige i Härjedalens kommun beslut om
budget för år 2020 innehållande budgetramar för kommunens förvaltningar.
Efter beslutet har bildningsutskottet till kommunstyrelsen framfört önskemål
om en utökad budgetram mot bakgrund av ökade kostnader. Med anledning
av detta kan finnas anledning att revidera bildningsförvaltningens
budgetram. Budgeten kan även revideras utifrån regeringens beslut att redan
från och med 2020 göra ändringar i modellen för kostnadsutjämning, då
dessa ändringar innebär ett förbättrat utfall för Härjedalens kommun.
Ekonomi
Bedömningen är att kommunens resultat ej påverkas negativt av en
revidering av kommunens budget för år 2020.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige reviderar
tidigare beslutad budget för år 2020 enligt följande.
- Budgetramen för Bildningsförvaltningen ökas med 2 miljoner kronor.
- Kommunens budget för skatte- och utjämningsintäkter ökas med 8,3
miljoner kronor.
- Kommunens budgeterade överskott för år 2020 fastställs till 9,3 miljoner
kronor.
- Finansiella målet avseende årets resultat fastställs till minst 9 miljoner
kronor.

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-01-29

KS § 30, fortsättning
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
RESERVATION
Karin Holmin (VH) och Margareta Mahmoud-Persson (KD) reserverar sig
mot kommunstyrelsens beslut.
_____
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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KS § 31

Redovisning av kostnader för migration
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander redovisar kommunens kostnader för migration
under åren 2015–2019.
_____
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KS § 32
Dnr Kommunstyrelsen 2020/66

Val av ersättare i bildningsutskottet efter Maj-Britt
Halvarsson (C)
BESLUT
Lisa Sjelin (C) väljs till ersättare i kommunstyrelsens bildningsutskott.
ÄRENDE
I november 2019 meddelade Gunnar Hedin (C) att han inte längre önskade
ingå i kommunstyrelsens bildningsutskott. Maj-Britt Halvarsson (C) valdes
som ledamot i Hedins ställe. Eftersom Halvarsson sedan tidigare var
ersättare i utskottet måste nu en ersättare väljas i Halvarssons ställe.
YRKANDE
Jenny Hansen (C) yrkar att Lisa Sjelin (C) väljs till ersättare i
bildningsutskottet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Hansens yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald
HR-avdelningen
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KS § 33

Meddelanden
ÄRENDE
Föreligger följande meddelanden:
Tillsynsbeslut – grund- och gymnasieskolor i kommunen. Skolinspektionen.
Dnr KS 2019/771
Beslut från Förvaltningsrätten – laglighetsprövning angående sophämtning.
Förvaltningsrätten i Härnösand. Dnr KS 2018/421
Beslut från förvaltningsrätten – laglighetsprövningar angående ändring av
beslut om medborgarförslag. Förvaltningsrätten i Härnösand. Dnr KS
2018/303
Livsmedelskontroller – Funäsdalens centralskola och Fjällsol servicehus.
Miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2019/290
Minnesanteckning Regional kollektivtrafikmyndighet RKM, 2019-11-29
Protokoll Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service,
utveckling samt specialistfunktioner, 2019-12-06
Protokoll Jämtlands räddningstjänstförbund, 2019-12-13
Protokoll Primärkommunala samverkansrådet, 2019-12-02
Protokoll Regionens samverkansråd, 2019-12-02
Protokoll Samordningsförbundet Jämtlands län, 2019-11-25
Protokoll Vaajman gïele, 2019-12-05
Protokoll Samverkansmöte KLF, 2019-11-12
Prövning om verksamheten vid Långströmmens damm, Ljusnan, omfattas av
skyldigheter enligt 2 kap. 4 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
Länsstyrelsen Jämtlands län. Dnr KS 2019/764
Rapporter över hälsoskyddstillsyn – Gruppboendet Nymon; Hedegården
servicehus och demensavdelningen Loftet; Svedjegården servicehus och
Buketten demensboende; Svegs badhus; Svegsmon Björken, Tallen och
Lönnen. Miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2019/507 och KS 2020/81
_____
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KS § 34

Delegationsbeslut
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under
perioden 2019-11-04–2019-12-30
Ärende
Anställningar

Beslutsfattare
Förskolechef Jana Ahlqvist
Samhällsbyggnadschef Panos
Alepliotis
Enhetschef Patrick Andreasson
Enhetschef Caroline Bergman
Verksamhetskoordinator Kenneth
Bergman
Fritidschef Linda Bergström
Avdelningschef Helena Bredesen
Enhetschef Arne Duberg
Socialchef Anda Embretzen
Enhetschef Eva Eriksson
Avdelningschef Kicki Hallgren
Rektor Maria HallstenssonWagenius
Verksamhetskoordinator Ingela
Jonsson
Rektor Emma Jönses
Enhetschef Ann Kellgren
Avdelningschef Jonas Kojan
Enhetschef Annika Korsby
Enhetschef Anna Kröjs
Rektor Helena Larsson
Enhetschef Anna Lekander
Enhetschef Elin Lemon
Avdelningschef IFO Emma Linder
Rektor Agnetha Ljungsparr
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KS § 34, fortsättning
Anställningar, fortsättning

HR-chef Britt Paju
Enhetschef Lisa Peterson-Hallström
Enhetschef Anna Quarnå
Enhetschef Åsa Remén
Enhetschef Ann-Christine Råstock
Rektor Carin Salomonsson
Enhetschef Ronny Sandnes-Fundin
Enhetschef Urban Svensson
Bildningschef Christina SvenssonHammargård
Rektor Charlotta Söderhielm
Förskolechef Margareta Thomsson
Verksamhetskoordinator Pär
Thornberg
Kökschef Eva Tollin
Enhetschef Karin van Mierlo
Rektor Ingela Wasser-Olsson
Enhetschef Åsa Westwall

Bostadsanpassningsbidrag

Fastighetssamordnare Ann-Kristin
Olofsson

Mottagande av elev till SFIutbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

Interkommunal ersättning

Rektor Cajsa Salomonsson

Mottagande av elev till gymnasial
utbildning

Rektor Cajsa Salomonsson

_____
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KS § 35

Övrig fråga, konsumentvägledning
BESLUT
ÄRENDE
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar kommunstyrelsen att kommunen
inte kommer använda sig av länsgemensam konsumentvägledning utan
istället kommer att hänvisa till konsumentverkets gratistjänst Hallå
konsument.
_____
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KS § 36

Övrig fråga, samtalston i delar av förvaltningen
Kommunstyrelsen diskuterar hur man i delar av förvaltningen uttrycker sig
om politiker.
_____
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