SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19

Plats och tid

Medborgarhuset P1, 13:00–13:15

Beslutande

Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Karin Holmin (VH)
Jenny Hansen (C)
Johan Fredholm (M)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Billy Anklew (LPO)
Magnus Karlsson (S)
Mats Ericsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Lisa Sjelin (C)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Olof Mattsson (M)
Pontus Nissblad (M)
Inger Larsson (S)

Övriga närvarande

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

Underskrifter

Paragrafer 193–197
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19

Ärendelista
§ 193

Val av ombud till Härjedalens fjällmuseum AB

2020/257

§ 194

Val av ersättare i bildningsutskottet efter Johanna
Grip (S)

2020/583

§ 195

Val av ersättare i bildningsutskottet, efter Lydia
Bygdén (M)

2020/640

§ 196

Val av ersättare i socialutskottet, efter Lydia Bygdén 2020/641
(M)

§ 197

Val av ersättare i tillväxtutskottet, efter Lydia
Bygdén (M)

Justerandes sign.
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2020/642

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19
KS § 193

Dnr Ks 2020/257

Val av ombud till Härjedalens fjällmuseum AB
BESLUT
Gottfrid Jonsson, Funäsdalen, väljs till ombud till Härjedalens fjällmuseum
AB:s bolagsstämma.
ÄRENDE
Pelle Johansson (S) har meddelat att han inte längre vill fungera som
kommunens ombud till Härjedalens fjällmuseum AB:s bolagsstämma.
Kommunstyrelsen har möjlighet att välja ett nytt ombud i Johanssons ställe.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Gottfrid Jonsson, Funäsdalen, väljs till
ombud till Härjedalens fjällmuseum AB:s bolagsstämma.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19
KS § 194

Dnr Ks 2020/583

Val av ersättare i bildningsutskottet efter Johanna Grip
(S)
BESLUT
Leif Nilsson (S) väljs till ersättare i bildningsutskottet.
ÄRENDE
Johanna Grip (S) har avsagt sig sitt uppdrag i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige godkände Grips avsägelse och befriade henne vid
sammanträdet den 22 juni från uppdraget. Då uppdraget i kommunstyrelsen
upphör, upphör följaktligen också uppdraget i kommunstyrelsens
bildningsutskott. Kommunstyrelsen ska därför välja en ersättare i
bildningsutskottet efter Johanna Grip.
YRKANDE
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Leif Nilsson (S) väljs till ersättare i
bildningsutskottet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19
KS § 195

Dnr Ks 2020/640

Val av ersättare i bildningsutskottet, efter Lydia Bygdén
(M)
BESLUT
Thomas Wiklund (M) väljs till ersättare i bildningsutskottet.
ÄRENDE
Lydia Bygdén (M) har flyttat ifrån kommunen och är därmed inte längre
valbar som ersättare i kommunstyrelsen. Då ingen begäran från Bygdén att
kvarstå i uppdraget hade kommit till kommunen inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 juni, upphörde då Bygdéns uppdrag. Följaktligen
upphör också uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens bildningsutskott.
Kommunstyrelsen ska därför välja en ersättare i bildningsutskottet efter
Lydia Bygdén.
YRKANDE
Johan Fredholm (M) yrkar att Thomas Wiklund (M) väljs till ersättare i
bildningsutskottet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19
KS § 196

Dnr Ks 2020/641

Val av ersättare i socialutskottet, efter Lydia Bygdén
(M)
BESLUT
Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare i socialutskottet.
ÄRENDE
Lydia Bygdén (M) har flyttat ifrån kommunen och är därmed inte längre
valbar som ersättare i kommunstyrelsen. Då ingen begäran från Bygdén att
kvarstå i uppdraget hade kommit till kommunen inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 juni, upphörde då Bygdéns uppdrag. Följaktligen
upphör också uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens socialutskott.
Kommunstyrelsen ska därför välja en ersättare i socialutskottet efter Lydia
Bygdén.
YRKANDE
Johan Fredholm (M) yrkar att Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare i
socialutskottet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-08-19
KS § 197

Dnr Ks 2020/642

Val av ersättare i tillväxtutskottet, efter Lydia Bygdén
(M)
BESLUT
Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare i tillväxtutskottet.
ÄRENDE
Lydia Bygdén (M) har flyttat ifrån kommunen och är därmed inte längre
valbar som ersättare i kommunstyrelsen. Då ingen begäran från Bygdén att
kvarstå i uppdraget hade kommit till kommunen inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 juni, upphörde då Bygdéns uppdrag. Följaktligen
upphör också uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Kommunstyrelsen ska därför välja en ersättare i tillväxtutskottet efter
Johanna Grip.
YRKANDE
Johan Fredholm (M) yrkar att Pontus Nissblad (M) väljs till ersättare i
tillväxtutskottet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande prövar Fredholms yrkande och finner att det bifalls.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

Justerandes sign.
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