
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2017-10-18 1 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
109 Spår och leder i Funäsdalen, information 

110 Allmän ekonomisk information 

111 Lekparker i Härjedalen 

112 Överlämnande av industrispår till Inlandsbanan AB 

113 Bildande av vattenskyddsområde Ytterberg 

114 Bildande av vattenskyddsområde Herrö 

115 Bildande av vattenskyddsområde LInsell 

116 Allmän information från HR-avdelningen 

117 Anmälan JO, riktlinjer för kontakt med media 

118 Samverkan med Bergs kommun, gemensamt VA-bolag och gemensam MoB-
nämnd, information 

119 Tidsplan politisk organisation, information 

120 Fastighetsfrågor Hede/Ytterhogdal, information 

121 Bruksvallarnas skola, tilläggsanslag 2018 

122 Vägbelysning byar 

123 Finansiering, delägaravgift Destination Vemdalen 2017—2018 

124 Aktuella näringslivsärenden 

125 Riktlinjer för bygdemedel 

126 Medlemskap i Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk förening 

127 Näringslivspolitisk strategi, upphävande 

128 Medborgarförslag om att testa 6-timmars arbetsdag 

129 Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 

130 Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård och omsorg 



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2017-10-18 2 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

131 Riktlinjer för representation 

132 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 

133 Förfrågan om att köpa Funäsdalen 8:132 

134 Försäljning av bostadslägenheter, Härjegårdar 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 10.10—16.15 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Anna-Lena Andersson (S) 
  
Ej beslutande Maj-Lis Larsson (S) 
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef §§ 109—134 utom beslut 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Jonas Kojan, VD Funäsfjällen § 109 
 Anda Embretzen, socialchef § 110 
 Anna Quarnå, avdelningschef IFO/Bistånd § 110 
 Helen Nilsson, ekonom socialförvaltningen § 110 
 Marianne Åslund, områdeschef äldreomsorg östra § 110 
 Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 111—112 
 Ann-Kristin Olofsson, fastighetssamordnare §§ 111—112 
 Britt Paju, HR-chef §§ 116—117 
 Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare §§ 125—126 
 Johan Fransson, mark- och exploateringsingenjör § 133 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. Paragrafer 109—134 
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

….................................................. 
 Gunilla Zetterström-Bäcke 

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-10-18 

Ansl uppsättning 2017-10-30 Ansl nedtagande 2017-11-21 

   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 

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

 Johan Höglund 
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Klu § 109 
 
Spår och leder i Funäsdalen, information 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Jonas Kojan, VD Destination Funäsfjällen, informerar om ett av 
Funäsfjällen planerat projekt för att utveckla spår och leder i 
Funäsdalsområdet. Projektets syfte är att öka attraktiviteten samt att 
kvalitetshöja spår och leder. 
 
Att genomföra projektet beräknas kosta 35—45 miljoner kronor. 
Medfinansiering kommer så småningom att sökas från en rad aktörer, 
av vilka Härjedalens kommun kommer vara en. 
 
_____
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Klu § 110 
 
Allmän ekonomisk information 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Ekonom Helen Nilsson, socialchef Anda Embretzen, avdelningschef 
Anna Quarnå och områdeschef Marianne Åslund informerar om den 
ekonomiska utvecklingen i socialnämndens verksamheter. 
 
I dagsläget har socialnämnden överskridit budget med cirka 14 
miljoner kronor. Socialförvaltningens prognos sedan tidigare är att 
nämnden vid årets slut kommer överskrida budget med 17,6 miljoner 
kronor. Den prognosen ser också för närvarande ut att hålla.  
 
_____
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Klu § 111 
 
Lekparker i Härjedalen 
Dnr 332-529-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med beredning av ett antal 
medborgarförslag, §§ 13—16/2017, att göra en översyn av 
kommunens lekparker. 
 
I dagsläget ansvarar kommunen för totalt cirka 40 lekparker. 
Utrustningen i parkerna varierar, och underhållet är inte alltid det bästa. 
Oavsett entreprenör har kommunen som fastighetsägare ansvaret att 
se till att underhållet sköts i enlighet med de lagar som styr verksam-
heten. 
 
En kostnadsberäkning, baserad på tio lekplatser i Sveg, har gjorts. Den 
utvisar en medeldriftskostnad på 15 209 kronor per lekplats och år. 
Förutsatt att denna medelkostnad gäller samtliga lekplatser i 
kommunen skulle den årliga driftkostnaden för kommunens lekplatser 
vara cirka 600 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förutom de lekplatser som 
finns i anslutning till kommunens förskolor/skolor skulle det finnas 1—2 
lekplatser/aktivitetsparker i Sveg – SJ-parken och eventuellt ytterligare 
1. Därutöver 1 lekplats vardera i Hede på Broder Thors väg (ny) 
(Härjegårdars mark), i Ytterhogdal vid Trumstedtsparken, i Funäsdalen 
på Risnäset och i Lillhärdal på Rössgårdsvägen. Dessa skulle utrustas 
så att de blir attraktiva att besöka. 
 
För att genomföra detta skulle kommunen kunna nyttja utrustning, i 
befintliga lekparker, som inte är utsliten eller farlig. Kostnaden för en 
sådan omdisponering av utrustning skattas till cirka 1 000 000 kronor. 
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Klu § 111, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda 
lekplatserna och, efter samordning med Härjegårdar, presentera ett 
förslag till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2017-11-08. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda 

lekplatserna och, efter samordning med Härjegårdar, presentera ett 
förslag till kommunstyrelsen vid sammanträdet 2017-11-08. 

 
_____
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Klu § 112 
 
Överlämnande av industrispår till Inlandsbanan AB 
Dnr 300-530-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun ansvarar idag för driften av två järnvägsspår för 
industri, det så kallade ”Cuvispåret” respektive det så kallade 
”sågspåret”. På sågspåret går i dagsläget ingen trafik, men kortare 
delar av Cuvispåret används av Inlandsbanan AB. För närvarande är 
det inte aktuellt att riva spåren, men att överlämna driften av dem till 
Inlandsbanan AB skulle innebära en besparing för Härjedalens 
kommun. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Inlandsbanan AB övertar 
industrispåren ”Cuvispåret” och ”sågspåret” i Sveg, vilka i dag förvaltas 
av Härjedalens kommun. Spåren överlämnas i befintligt skick. Vid 
behov av spåren från kommunens sida ska ett nytt beslut tas gällande 
eventuella reparationer för att industrispåren ska kunna användas på 
nytt igen. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- lnlandsbanan AB övertar Industrispår CUVl-spåret och Sågspåret i 

Sveg som idag förvaltas av Härjedalens kommun. Spåren 
överlämnas i befintligt skick.  

 
- Vid behov av spåren från kommunens sida ska ett nytt beslut tas 

gällande eventuella reparationer för att Industrispåren skall kunna 
användas igen. 

 
_____
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Klu § 113 
 
Bildande av vattenskyddsområde Ytterberg 
Dnr 341-260-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Vattentäkten som försörjer Ytterberg med dricksvatten baseras idag på 
två bergborrade brunnar. För att på lång sikt säkra 
dricksvattenförsörjningen i Ytterberg och för att leva upp till de krav 
som ställs i miljöbalken samt i EU:s vattendirektiv bör ett 
vattenskyddsområde inrättas för vattentäkten.  
 
Det föreslagna vattenskyddsområdet, med förslag på föreskrifter 
tillhandahölls på kommunens hemsida under perioden 2017-05-09 till 
2017-06-15 och tillsändes samtliga fastighetsägare inom det tilltänkta 
vattenskyddsområdet, samt berörda samebyar. Handlingarna 
tillsändes även Trafikverket, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska 
undersökning (SGU), Hav- och vattenmyndigheten (HAV), 
Sjöfartsverket, Härjeåns, samt de vid kommunen berörda 
förvaltningarna. Annonsering utfördes i Tidningen Härjedalen, 
Östersundsposten och Länstidningen. För kompletterande uppgifter 
hänvisades till kommunens kontor på Medborgarhuset i Sveg samt till 
kontakt med kommunens VA-avdelning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen ansöker hos 
Länsstyrelsen i Jämtlands län om fastställande av vattenskyddsområde 
för Ytterbergs vattentäkt. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen ansöker hos Länsstyrelsen i Jämtlands länom 

fastställande av vattenskyddsområde för Ytterbergs vattentäkt. 
 
_____  
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Klu § 114 
 
Bildande av vattenskyddsområde Herrö 
Dnr 341- 263-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Vattentäkten som försörjer Herrö med dricksvatten baseras idag på två 
bergborrade brunnar. För att på lång sikt säkra 
dricksvattenförsörjningen i Herrö och för att leva upp till de krav som 
ställs i miljöbalken samt i EU:s vattendirektiv bör ett 
vattenskyddsområde inrättas för vattentäkten. 
 
Det föreslagna vattenskyddsområdet, med förslag på föreskrifter 
tillhandahölls på kommunens hemsida under perioden 2017-05-09 till 
2017-06-15 och tillsändes samtliga fastighetsägare inom det tilltänkta 
vattenskyddsområdet, samt berörda samebyar. Handlingarna 
tillsändes även Trafikverket, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska 
undersökning (SGU), Hav- och vattenmyndigheten (HAV), 
Sjöfartsverket, Härjeåns, samt de vid kommunen berörda 
förvaltningarna. Annonsering utfördes i Tidningen Härjedalen, 
Östersundsposten och Länstidningen. För kompletterande uppgifter 
hänvisades till kommunens kontor på Medborgarhuset i Sveg samt till 
kontakt med kommunens VA-avdelning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen ansöker hos 
Länsstyrelsen i Jämtlands län om fastställande av vattenskyddsområde 
för Ytterbergs vattentäkt. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen ansöker hos Länsstyrelsen i Jämtlands län om 

fastställande av vattenskyddsområde för Herrö vattentäkt. 
 
_____  
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Klu § 115 
 
Bildande av vattenskyddsområde Linsell 
Dnr 341- 264-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Vattentäkten som försörjer Linsell med dricksvatten baseras idag på 
två bergborrade brunnar. För att på lång sikt säkra 
dricksvattenförsörjningen i Linsell och för att leva upp till de krav som 
ställs i miljöbalken samt i EU:s vattendirektiv bör ett 
vattenskyddsområde inrättas för vattentäkten. 
 
Det föreslagna vattenskyddsområdet, med förslag på föreskrifter 
tillhandahölls på kommunens hemsida under perioden 2017-05-09 till 
2017-06-15 och tillsändes samtliga fastighetsägare inom det tilltänkta 
vattenskyddsområdet, samt berörda samebyar. Handlingarna 
tillsändes även Trafikverket, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska 
undersökning (SGU), Hav- och vattenmyndigheten (HAV), 
Sjöfartsverket, Härjeåns, samt de vid kommunen berörda 
förvaltningarna. Annonsering utfördes i Tidningen Härjedalen, 
Östersundsposten och Länstidningen. För kompletterande uppgifter 
hänvisades till kommunens kontor på Medborgarhuset i Sveg samt till 
kontakt med kommunens VA-avdelning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen ansöker hos 
Länsstyrelsen i Jämtlands län om fastställande av vattenskyddsområde 
för Linsells vattentäkt. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen ansöker hos Länsstyrelsen om fastställande av 

vattenskyddsområde för Linsells vattentäkt. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för lunch klockan 12.15—13.00 
 
_____
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Klu § 116 
 
Allmän information från HR-avdelningen 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
HR-chef Britt Paju informerar om årets sjukfrånvaro, jämförd med 
sjukfrånvaron under tidigare år. Den trend som hittills under året har 
gällt, är att den totala sjukfrånvaron minskar. Däremot tycks den 
långtida sjukfrånvaron, som andel av den totala sjukfrånvaron, öka. Det 
är främst sjukskrivningar på grund av psykosocial ohälsa som ökar. 
 
____
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Klu § 117 
 
Anmälan JO, riktlinjer för kontakt med media 
Dnr 009-471-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har JO-anmälts på grund av information som 
lämnats till kommunens chefer angående anställdas kontakter med 
media. På grund av en olycklig formulering kunde informationen tolkas 
så, att anställda förbjöds från kontakter med media under arbetstid, 
vilket inte är förenligt med den så kallade meddelarfriheten enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Den felaktiga formuleringen har sedan dess tagits tillbaka och 
kommunens chefer har sedan dess muntligen fått korrekt information 
om vad som gäller. 
 
Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning har tagit fram ett förslag 
till yttrande över ärendet och föreslår att yttrandet översänds till 
Justitieombudsmannen. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att kommunledningsförvaltningen 
får i uppdrag att revidera yttrandet och presentera ett nytt förslag till 
yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-08. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att revidera yttrandet 

och presentera ett nytt förslag till yttrande vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-11-08. 

 
_____  
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Klu § 118 
 
Samverkan med Bergs kommun, gemensamt VA-bolag och 
gemensam MoB-nämnd, information 
Dnr 106-115-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om kommunens 
samverkan med Bergs kommun. 
 
Förstudie gällande gemensamt VA-bolag och gemensam miljö- och 
byggnämnd kommer presenteras på Storhgogna 2017-10-26, i 
anslutning till projektets styrgrupps sammanträde. 
 
_____  
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Klu § 119 
 
Tidsplan politisk organisation, information 
Dnr 001-542-16 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om det pågående arbetet 
med översyn av kommunens politiska organisation. 
 
Enligt nuvarande tidsplan ska ny organisation beslutas i 
kommunfullmäktige 2018-04-23, för att sedan träda i kraft 2019-01-01. 
 
_____  
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Klu § 120 
 
Fastighetsfrågor Hede/Ytterhogdal, information 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om aktuella 
fastighetsfrågor. Det finns fastigheter i Ytterhogdal och Hede som 
kommunen i dagsläget inte nyttjar fullt ut, och där underhållet i vissa 
fall är eftersatt.  
 
Inom kommunledningen pågår ett arbete med att se över alternativa 
lösningar för dessa fastigheter. Förvaltningen kommer återkoppla 
resultatet av detta arbetet till beslutande organ. 
 
_____  
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Klu § 121 
 
Bruksvallarnas skola, tilläggsanslag 2018 
Dnr  
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om en kommande 
begäran om tilläggsanslag från nämnden för bildning, fritid och kultur 
(Nbfk). 
 
Nbfk sammanträder 2017-10-30, och kommer därefter troligen att till 
kommunstyrelsen lämna in en begäran om tilläggsanslag. 
 
_____  
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Klu § 122 
 
Vägbelysning byar 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om vägbelysning i 
kommunen. Trafikverket har för avsikt att i ett flertal byar i kommune 
avveckla den vägbelysning som verket i dagsläget ansvarar för. Om 
kommunen önskar ta över driften av den vägbelysning som berörs, 
skulle det komma att innebära kostnader i form av både investeringar, 
och driftskostnader. 
 
En träff med representanter från Trafikverket planeras, i syfte att 
tillsammans med dem diskutera eventuella lösningar. 
 
_____  
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Klu § 123 
 
Finansiering, delägaravgift Destination Vemdalen 2017—2018 
Dnr 841-510-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda bolaget 
Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB). I samband med detta 
beslutade kommuen att köpa HTAB:s aktier i Destination Vemdalen AB 
(Kf § 111/2015). 
 
Som innehavare av aktierna har kommunen tagit över bolagets skyldig-
heter gentemot destinationsbolaget och därmed också skyldigheten att 
erlägga delägaravgift. 
 
Kommunstyrelsen gav 2017-01-25 § 24 ekonomichefen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att avyttra kommunens aktier i företaget. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen belsutar 
finansiera delägaravgiften till Destination Vemdalen AB, på 113 073 
kronor, för perioden 1 september 2017—31 augusti 2018 med de 
medel som erhölls i samband med försäljningen av Härjedalens 
Turistanlägningar AB. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen belsutar 
 
- Delägaravgiften till Destination Vemdalen AB, på 113 073 kronor, för 

perioden 1 september 2017—31 augusti 2018 finansieras med de 
medel som erhölls i samband med försäljningen av Härjedalens 
Turistanläggningar AB. 

 
_____  
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Klu § 124 
 
Aktuella näringslivsärenden 
Dnr 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om planerad 
dagtågslösning mellan Mora och Östersund. För att kunna genomföra 
ett sådant projekt kommer Inlandsbanan AB förmodligen att ansöka om 
finansiering från kommunen. 
 
Kommunchef, tillika tillförordnad näringslivschef, Gunnel Gyllander 
informerar om näringslivsavdelningens verksamhet under året. 
Avdelningens uppdrag är att öka inflyttningen och underlätta att det 
tillskapas fler arbetstillfällen i kommunen. För att fullfölja sitt uppdrag 
har avdelningen bland annat under året deltagit i mässor, ordnat träffar 
och möten med företag, följt upp Härjedalskontraktet, med mera. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras för kaffe 15.00—15.05 
 
_____
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Klu § 125 
 
Riktlinjer för bygdemedel 
Dnr 030-466-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Bygdemedel är ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden 
av vattenkraft. Enligt vattendomar betalar vattenregleringsföretagen in 
bygdemedel till Länsstyrelsen, som är den myndighet som har i uppgift 
att förvalta och besluta om pengarna. 
 
I första hand ska bygdemedel användas som ersättning till dem som till 
följd av vattenregleringen har fått skador på egendom, exempelvis 
erosionsskador. Länsstyrelsen betalar ut pengar för detta efter beslut 
från Mark- och miljödomstolen. De pengar som blir kvar efter ersättning 
för dessa direkta skador kan Länsstyrelsen bevilja som projektmedel 
för satsningar som är till allmän nytta i de berörda bygderna. 
Satsningarna ska främja näringsliv, service eller på annat sätt vara till 
allmän nytta, inom ramen för bestämmelser i förordningen om bygde- 
och fiskeavgifter (SFS 1998:928). Länsstyrelsen beslutar om 
bygdemedel, och kommunstyrelsen är rådgivande part. Vid 
prioriteringar av ansökningar ska kommunerna beakta miljö, 
jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet och integration. 
 
Nytt förslag till riktlinjer för bygdemedel föreligger. Enligt förslaget 
avsätts 30 % av bygdemedlen till en kommunövergripande 
Utvecklingsfond. Utvecklingsfonden omfattar hela kommunen. Enligt 
förslaget ändras också bygdemedlens kommunområden till tre stycken: 
1. Östra Härjedalen (tidigare Svegsjön, Orrmosjön och Krokströmmen), 
2. Västra Härjedalen (tidigare Lossen), 3. Härjedalen mitt (tidigare 
Grundsjön, Lofssjön) 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Riktlinjer för bygdemedel beslutas vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2018-01-24. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 126 
 
Medlemskap i Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk 
förening 
Dnr 342-459-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Nybildade Jämtland Härjedalen Producentförening ekonomisk förening 
inbjuder länets livsmedelsproducentföretag och kommuner att ansöka 
om medlemskap i föreningen till en kostnad av 10 000kr/medlem. 
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att äga kyl- och fryshus. Tomt för etableringen köps i Ås. Vidare ska 
föreningen bygga en infrastruktur för länets livsmedelsproducenter 
samt i övrigt aktivt bidra i utvecklingsarbeten som bibehåller och ökar 
produktionen av livsmedel i regionen. 
 
En ansökan om investeringsstöd har skickats till Tillväxtverket. Region 
Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till projektet, men önskar att 
behovet styrks genom många medlemmar. Efter rundringning till en del 
av Härjedalens livsmedelsproducenter upplevs inget omedelbart behov 
av ett kyl- och fryshus i Ås. Det mesta av försäljningen sker på lokal 
marknad samt till södra Sverige. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun inte i 
nuläget går in som medlem i Jämtland Härjedalen Producentförening 
ekonomisk förening. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun går inte i nuläget in som medlem Jämtland 

Härjedalen Producentförening ekonomisk förening. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 127 
 
Näringslivspolitisk strategi, upphävande 
Dnr 149-526-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2011-05-04 § 70 näringslivspolitisk 
strategi för Härjedalens kommun. 
 
Revisorerna har i en granskning av näringslivsavdelningen konstaterat 
att en översyn behöver göras av styrdokumenten för 
näringslivsavdelningen. De övergripande mål som tas upp i den 
näringslivspolitiska strategin återfinns i stor utsträckning i de 
övergripande strategiska målen som årligen läggs fast i 
budgetdokumentet. Utifrån dessa arbetar näringslivsavdelningen fram 
en verksamhetsplan som redovisas i kommunledningsutskottet. 
Dessutom finns Härjedalskontraktet som på övergripande nivå ska 
styra arbetet med näringslivsfrågor.  
 
Mot bakgrund av detta bedöms den näringslivspolitiska strategin inte 
fylla någon funktion. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
näringslivspolitiskt strategi med övergripande mål för för 
näringslivsavdelningen från 2011 upphävs, samt att målen för det 
näringslivspolitiska arbetet läggs fast i budgetdokument, 
verksamhetsplan för näringslivsavdelnignen och Härjedalskontraktet. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Näringslivspolitisk strategi från 2011 upphävs. 
 
- Mål för det näringslivspoltiska arbetet läggs fast i budgetdokument, 

verksamhetsplan för näringslivsavdelningen och 
Härjedalskontraktet. 

 
_____



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2017-10-18 24 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 128 
 
Medborgarförslag om att testa 6-timmars arbetsdag 
Dnr 009-29-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår att man ska testa 6 
timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. 
 
Ärendets beredning 
 
Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att sex timmars 
arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och sömnighet. 
Inget visar dock att det påverkar sjukskrivningstalen på lång sikt, även 
om man tror att det borde ge en effekt. 
 
Flera kommuner provar sex timmars arbetsdag i projektform. För att se 
om sex timmars arbetsdag har effekt på sjukfrånvaron skulle projekten 
behöva pågå under minst ett år. Flera kommuner kommer att utvärdera 
projekten med sex-timmars arbetsdag och HR-avdelningen föreslår att 
medborgarförslaget ska avslås då det är klokt att avvakta 
utvärderingarna av dessa projekt. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 129 
 
Medborgarförslag om 6-timmars arbetsdag 
Dnr 009-340-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, förelår 6 timmars arbetsdag i 
äldreomsorgen. 
 
Ärendets beredning 
 
Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att sex timmars 
arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och sömnighet. 
Inget visar dock att det påverkar sjukskrivningstalen på lång sikt, även 
om man tror att det borde ge en effekt. 
 
Flera kommuner provar sex timmars arbetsdag i projektform. För att se 
om sex timmars arbetsdag har effekt på sjukfrånvaron skulle projekten 
behöva pågå under minst ett år. Flera kommuner kommer att utvärdera 
projekten med sex-timmars arbetsdag och HR-avdelningen föreslår att 
medborgarförslaget ska avslås då det är klokt att avvakta 
utvärderingarna av dessa projekt. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 130 
 
Medborgarförslag om att förbättra lönerna för anställda inom vård och 
omsorg 
Dnr 009-267-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att lönerna för de anställda "på golvet" 
inom vård och omsorg ska förbättras. En ökning med 20 procent 
föreslås. 
 
Ärendets beredning 
 
Lön för anställda inom socialnämndens område bestäms främst genom 
centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. De 
centrala kollektivavtalen tecknas av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), som är arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting 
och regioner. Lönen är en viktig del i att kunna locka fler att söka sig till 
yrken inom vård och omsorg men också i att som anställd ha en bra 
levnadssituation. En jämförelse, gjord 2016 av SKL, visar att 
medianlönerna för sjuksköterskor och undersköterskor i Härjedalens 
kommun är högre än medianlönerna för samma yrkesgrupper i övriga 
kommuner i norra Sverige. 
 
Även om lönen har stor betydelse, så är också kontinuerligt kvalitets-
arbete ute i verksamheterna, med fokus på kompetensutveckling och 
arbetsmiljö en viktig del i att dels kunna locka fler att söka sig till yrken 
inom vård och omsorg, dels en möjlighet för de som redan är anställda 
att kunna utvecklas i arbetet och vara delaktiga i verksamhetens 
utveckling. Ett exempel på sådant kvalitetsarbete är kommunstyrelsens 
beslut 2017-05-17 § 88, att avsätta fyra miljoner kronor till en långsiktig 
kompetensförsörjningsplan och arbetsmiljöplan. 
 
HR-avdelningen föreslår att medborgarförslaget avslås då Härjedalens 
kommun ligger på en bra nivå lönemässigt och förvaltningen anser att 
behovet av kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete behöver 
prioriteras. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 131 
 
Riktlinjer för representation 
Dnr 009-348-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-14 § 194 om uppdatering av 
kommunens riktlinjer avseende representation. 
 
Representation är en viktig del av kommunens relationer med 
samarbetspartners och andra kommuner, men även en del av 
relationerna med den egna personalen. Representation kan således 
vara antingen extern eller intern. De riktlinjer som idag finns för 
representation i Härjedalens kommun är sparsamt noterade i 
kommunens resepolicy och alkohol- och drogpolicy. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-13 § 206 att då föreliggande 
förslag till riktlinjer för representation skulle revideras och förtydligas. 
Nytt förslag till riktlinjer för representation föreligger. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Nya riktlinjer för representation antas. 
 
_____
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 132 
 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner 
Dnr 106-525-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Kommunerna i länet har inom ramen för dåvarande Regionförbundets 
verksamhet diskuterat behov av samverkan mellan kommunerna för att 
möta framtidens utmaningar genom att effektivisera verksamheterna 
med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system, öka 
tillgången på kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands 
Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund har också 
deltagit i diskussionerna.  
 
Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid 
diskuterat behovet av samverkan utifrån samma syfte. Diskussionerna 
har lett till en förstudie, och med den som underlag har kommunerna 
och regionen ingått en avsiktsförklaring om att delta i ett projekt för att 
ta fram underlag för olika samarbetsområden. Diskussionerna har 
också lett till att en gemensam nämnd för IT-drift och stöd sedan den 1 
december 2016 har inrättats i samverkan mellan Region Jämtland 
Härjedalen och Åre kommun. 
 
Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, Jämtlands 
Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region 
Jämtland Härjedalen vill utöka samverkan i en gemensam nämnd. Ett 
förslag till avtal och reglemente för en gemensam nämnd för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
har tagits fram och kommer att ersätta Åre kommuns och regionens 
gemensamma nämnd. 
 
Regionens samverkansråd behandlade förslag till samarbetsavtal, 
reglemente och budget vid sitt sammanträde 21 augusti och vid 
samverkansrådets möte den 25 september 2017 beslutade rådet att 
rekommendera kommunerna, gymnasieförbundet och 
räddningstjänstförbundet att ingå i den gemensamma nämnden. 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 132, fortsättning 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
ansluter sig från och med 1 januari 2018 till den gemensamma 
nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland Härjedalen och 
Åre kommun. Vidare föreslår förvaltningen att upprättat förslag till 
samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden antas, 
samt att kommunens bidrag till den gemensamma nämndens 
kostnader fastställs i budget 2018—2019. Avslutningsvis föreslås att 
en ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
för perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2018. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Härjedalens kommun ansluter sig från och med 1 januari 2018 till 

den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner som finns mellan Region 
Jämtland Härjedalen och Åre kommun. 

 
- Upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden antas. 
 
- Härjedalens kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 

kostnader fastställs i budget 2018—2019. 
 
- En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden 

för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner för perioden 1 januari 2018 till och med 31 
december 2018. 

 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2017-10-18 30 

 
 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 133 
 
Förfrågan om att köpa Funäsdalen 8:132 
Dnr 253-425-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Mattias Dahlgren, Funäsdalen, har ställt kommunen en fråga om att få 
köpa fastigheten Funäsdalen 8:132, i syfte att på fastigheten uppföra 
enklare gäststuga och förråd utan VA. 
 
Funäsdalen 8: 132 är tänkt som en tomt för villabebyggelse och 
permanentboende. Det har tidigare, senast under september 2017, 
funnits intressenter att köpa fastigheten, men dessa har därefter dragit 
sig ur affären. Orsaker har bland annat varit att fastigheten upplevs 
trång, inklämd samt svårplanerad. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunledningsutskottet 
besluta att försäljning av fastigheten Funäsdalen 8:132 inte är möjlig i 
detta fall, eftersom fastigheten bör säljas för att uppföra en villa för 
permanentboende. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Begäran om att av kommunen köpa fastigheten Funäsdalen 8:132 

avslås. 
 
_____  
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Klu § 134 
 
Försäljning av bostadslägenheter, Härjegårdar 
Dnr 009-450-17 Ks 
 
ÄRENDE 
 
Härjegårdar Fastighets AB är ett av Härjedalens Kommun helägt aktie-
bolag. Bolagets huvudsakliga uppgift är att svara för kommunens 
bostadsförsörjning i form av hyreslägenheter. Från och med 
2016-01-01 har bolaget i uppdrag att även förvalta alla kommunägda 
fastigheter såsom skolor, äldreomsorgslokaler, kontor, parker, 
etcetera. Ett nytt ägardirektiv har fastställts av Härjedalens kommun 
där avkastnings- och soliditetsmål har angetts. 
 
De närmaste åren står bolaget inför stora utmaningar i form av stora 
projekt avseende fastighetsinvesteringar som ska genomföras. Detta 
omfattar bland annat om- och nybyggnation av skollokaler, 
nybyggnation av LSS-boenden, nybyggnation av särskilda boenden för 
äldre(SÄBO), ombyggnation och renovering av Hälsocentraler samt 
ombyggnationer av förvaltningslokaler inklusive samordning av 
funktioner i dessa lokaler. Dessutom kommer med stor sannolikhet 
lokalytor att behöva minskas på olika sätt (genom rivning, försäljning, 
etcetera). Härjegårdar kommer även att behöva nyproducera ett antal 
bostadslägenheter i de orter där efterfrågan är stor. 
 
Alla planerade åtgärder har som mål att skapa ett ändamålsenligt, 
verksamhetsanpassat, ekonomiskt och rationellt fastighetsbestånd. 
 
Härjegårdar har tagit fram en handlingsplan för framtiden, och som en 
del i denna plan ingår försäljning, under vissa villkor, av bostads-
bestånd i Ytterhogdal, Lillhärdal, Vemdalen, Ljusnedal och 
Bruksvallarna. 
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Klu § 134, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) föreslår att Härjegårdar Fastighets 
AB får i uppdrag att inför kommuntyrelsens sammanträde 2017-11-08 
förtydliga den föreslagna försäljningen av bostadsbestånd. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Härjegårdar Fastighets AB får i uppdrag att inför kommuntyrelsens 

sammanträde 2017-11-08 förtydliga den föreslagna försäljningen av 
bostadsbestånd. 

 
_____ 
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