
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2017-06-14 1 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
83 Uppföljning, Projekt stärkt lokal attraktionskraft 

84 Yttrande för prioritering av bygdemedel 

85 Allmän ekonomisk information 

86 Aktuella näringslivsärenden 

87 Medborgarförslag om demenscentrum i Härjedalen 

88 Medborgarförslag om elevboende i Sveg 

89 Motion om att endast de som har lämnat in medborgarförslag ska få närvara vid 
fullmäktiges sammanträden 

90 Begäran om tilläggsanslag, bidragsansökan Härjedalens Kulturcentrum 

91 Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

92 Riktlinjer för sociala medier 

 _____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Kommunkontoret, Hede, klockan 13:05--15:40 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Mats Ericsson (C) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
 Thomas Wiklund (M), tjänstgörande ersättare 
 Gottfrid Jonsson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Lena Åman, projektledare § 83 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare, § 84 
  
  
  
  
Utses att justera Anna-Lena Andersson 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. Paragrafer 83–92 
 Johan Höglund 
Ordförande 

….................................................. 
 Anders Häggkvist 
Justerare 

….................................................. 
 Anna-Lena Andersson 

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-06-14 

Ansl uppsättning  Ansl nedtagande  

   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 

Underskrift 
….................................................. 

 Johan Höglund 
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Klu § 83 
 
Uppföljning, Projekt stärkt lokal attraktionskraft 
 
ÄRENDE 
 
Projektledare Lena Åman informerar om utvecklingen i projekt för 
stärkt lokal attraktionskraft. Informationen innehåller bland annat: 
- Återrapport från dialoger angående åtgärdsvalsstudie 
- Framtida planering. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____
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Klu § 84 
 
Yttrande för prioritering av bygdemedel 
Dnr 030-314-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdemedel 
för kommunens prioritering och yttrande. Sista dag för yttrandet är 
2017-07-30. Bygdemedel beslutas och fördelas av länsstyrelsen. 
Ingående balans är reviderad med borträkning av kostnader för 
minusränta (har belastats enbart Allmänna fonden) samt att underskott 
från tidigare beslut borträknats. 
 
Sammanställning av ansökningar redovisas i separat dokument. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet 
utarbetar ett förslag till prioritering, och att beslut sedan fattas av 
kommunstyrelsen vid sammanträde 2017-06-28. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-28 utreda hur 
länsstyrelsen har fördelat medel ur Grundsjöfonden 2017, samt att 
vid samma sammanträde presentera ett nytt underlag till yttrande för 
prioritering av bygdemedel. 

 
_____ 
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Klu § 85 
 
Allmän ekonomisk information  
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander redovisar ekonomiskt utfall i relation till 
budget, uppdelat på respektive verksamhetsansvarig nämnd. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 14:45--14:55 
 
_____ 
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Klu § 86 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDEN 
 
Gunnel Gyllander, kommunchef och tillförordnad näringslivschef, 
informerar om aktuella näringslivsärenden: 
- Förfrågningsunderlag för turistbyråverksamhet 
- Fiberutbyggnad 
- Planering för kommunens deltagande vid kommande mässor 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Informationen förklaras delgiven. 
 
_____ 
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Klu § 87 
 
Medborgarförslag om demenscentrum i Härjedalen 
Dnr 739-100-17 Ks, 739-144-17 Sn  
 
ÄRENDE 
 
Marie Backman, Hede, föreslår att det görs ett demenscentrum i 
kommunen med olika avdelningar och avlastningsplatser. 
 
Ärendets beredning 
 
I första hand kräver ett demenscentrum en tillförlitlig 
kompetensförsörjning för att säkerställa brukarnas trygghet och 
säkerhet. Socialförvaltningen har stora svårigheter att rekrytera 
kvalificerad personal till vård och omsorg och situationen närmar sig 
krisläge. 
 
I andra hand finns geografiska utmaningar som innebär svårigheter att 
skapa ett demenscentrum tillräckligt stort för att kunna få 
samordningsvinster och kostnadseffektivitet. Wemerskolan i Hede som 
föreslås för ombyggnation kan förväntas innebära höga driftkostnader 
utan motsvarande höga kvalitet på vård och omsorg. 
 
Härjedalens kommun tog i april beslut om att inrätta ett demensteam i 
kommunen. Socialförvaltningen bedömer att det ligger i medborgarnas 
intresse att demensteamet får möjlighet att utvecklas innan kommunen 
åtar sig fler projekt såsom inrättande av ett demenscentrum. 
 
Socialförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 88 
 
Medborgarförslag om elevboende i Sveg 
Dnr 009-605-16 Ks, 009-348-16 Nbfk 
 
ÄRENDE 
 
Kajza Leek, Hede, föreslår att elevboendet i Sveg marknadsförs bättre 
och att det görs en undersökning om intresset för ytterligare 
elevboenden. 
 
Ärendets beredning 
 
Ingen särskild undersökning om intresset för elevboende planeras. 
Däremot får alla elever som sökt Härjedalens gymnasium ett personligt 
brev med uppmaning att anmäla önskemål om elevboende till 
Härjegårdar Fastighets AB. Även elever som kontaktar 
gymnasieskolan om boende hänvisas till Härjegårdar. Eleverna får 
uppge vilken linje de ska gå för att Härjedalens gymnasium ska kunna 
samordna elever vid inriktningarna längd och alpint. Något specifikt 
elevboende för övriga elever finns inte tillgängligt inför höstterminen 
2017. Däremot är Härjegårdar behjälpliga med att hitta boende till alla 
som har behov. 
 
Antalet sökande vid Härjedalens gymnasium har ökat inför läsåret 
2017/18 och behovet av elevbostäder är därmed större. Nämnden för 
bildning, fritid och kultur och rektor för gymnasieskolan för kontinuerligt 
samtal med Härjegårdar Fastighets AB om framtida behov av 
elevbostäder. 
 
FÖRSLAG 
 
Nämndens för bildning fritid och kultur förslag 
 
- Medborgarförslaget avslås med motivering att marknadsföring och 

undersökning om intresse för elevboende sker via personliga 
kontakter med sökande elever till Härjedalens gymnasium. 

 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 89 
 
Motion om att endast de som har lämnat in medborgarförslag ska få 
närvara vid fullmäktiges sammanträden 
Dnr 009-207-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ingegärd Fjällgärde, Sverigedemokraterna, föreslår i motion att endast 
de som inlämnat ett skriftligt medborgarförslag ska få närvara vid 
kommunfullmäktiges möten. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt Kommunallagen (5 kap 38 §) är kommunfullmäktiges 
sammanträden offentliga. Det är alltså inte möjligt att begränsa vilka 
som får närvara vid fullmäktiges möten. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Motionen avslås. 
 
_____  
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Klu § 90 
 
Begäran om tilläggsanslag, bidragsansökan Härjedalens Kulturcentrum 
Dnr 850-368-17 Ks, 852-374-16 Nbfk 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur begär hos kommunstyrelsen ett 
tilläggsanslag om 75 000 kr, i syfte att kunna bevilja Härjedalens 
Kulturcentrums ett stimulansbidrag med detta belopp. 
 
Totalt har Härjedalens Kulturcentrum sökt 230 000 kronor i bidrag för 
verksamhetsår 2017.  
 
Beviljas tilläggsanslag på 75 000 kronor, skulle bidraget från 
Härjedalens kommun, tillsammans med kulturenhetens redan beviljade 
bidrag på 25 000 kronor, uppgå till totalt 100 000 kronor. 
 
Ärendet avgörs vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-28. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför 

kommunstyrelsens sammanträde komplettera beslutsunderlaget, 
samt att redovisa tidigare utbetalade bidrag till Härjedalens 
Kulturcentrum. 

 
_____  
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Klu § 91 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 003-343-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Revisionen har granskat nästan alla samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter och kommer med samma rekommendation. "Uppdatera 
reglementet och delegationsordningen för kommunstyrelsen". I 
dagsläget framgår inte tydligt av kommunstyrelsens reglemente vilka 
verksamheter ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ändrar 
kommunstyrelsens reglemente så att följande stycke läggs till efter 
nuvarande text under rubriken "Kommunstyrelsens förvaltningar": 
 
"Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, vägar 
och övriga offentliga platser, vatten- och avloppsverksamhet, MBK-
verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), kommunens 
exploateringsverksamhet, service (kost, städ, transport), 
fritidsverksamheten, växeln, renhållningsverksamhet, kommunens 
flygplats, kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt 
hantering av ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 
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Klu § 91, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Kommunstyrelsens reglemente ändras så att följande stycke läggs 

till efter nuvarande text under rubriken "Kommunstyrelsens 
förvaltningar": 

 
 "Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, 

vägar och övriga offentliga platser, vatten- och avloppsverksamhet, 
MBK-verksamhet (mätning, beräkning, kartläggning), kommunens 
exploateringsverksamhet, service (kost, städ, transport), 
fritidsverksamheten, växeln, renhållningsverksamhet, kommunens 
flygplats, kalkningsverksamheten, fastighetssamordning samt 
hantering av ärenden enligt 10-11 §§ "Lag om lägenhetsregister". 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara kommunens tekniska 
rådgivare och förse nämnden och övriga förvaltningar med rätt 
underlag i tekniska och strategiska frågor." 

 
_____  
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Klu § 92 
 
Riktlinjer för sociala medier 
Dnr 003-29-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-03 (Kf § 225) att Härjedalens 
kommun ska finnas på Facebook. Med anledning av detta bör 
riktlinjerna för Härjedalens kommun på sociala medier ses över. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2017-06-12 att 
upphäva Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens 
kommun. Nytt förslag till riktlinjer för sociala medier i Härjedalens 
Kommun finns tillgängligt. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 
nya riktlinjer för sociala medier i Härjedalens Kommun. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Riktlinjer för sociala medier i Härjedalens Kommun fastställs. 
 
_____ 
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