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Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
1 Riksintressen, information 

2 Allmän ekonomisk information 

3 Begäran om tilläggsanslag från Socialnämnden 

4 Begäran om tilläggsanslag, Nämnden för bildning fritid och kultur 

5 Aktuella näringslivsärenden 

6 Flytt av kommunledningsutskottets sammanträde 2018-04-04 

7 Bygdemedel 2018 

8 Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018—2021 

9 Samhällsbyggnadsförvaltningens övergripande mål 2018 

10 Köp av del av Annetorp 1:3 

11 Medborgarförslag om att kommunens växel förändrar sitt uppdrag till 
medborgarservice 

12 Medborgarförslag om att byta ut duscharna till handduschar i kommunens 
offentliga lokaler 

13 Motion om att förbättra säkerheten vintertid genom att salta E 45 och riksväg 84 

14 Motion om att utreda möjligheten att i Funäsdalen göra en scen med de 
kompletteringslokaler som behövs för att kunna arrangera större föreställningar. 

15 Motion om att renhållningsavgift inom C-område ska tas bort 

16 Antal ersättare i kommunfullmäktige 

17 Partistöd 2018 

18 Ändring av timtaxa för livsmedelstillsyn 

19 Prisjustering i Medborgarhusets cafeteria 
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20 Övrig fråga, ny kommunallag 

 _______ 

 Följande ärenden tillkommer utöver i dagordningen angivna ärenden: 
- Flytt av kommunledningsutskottets sammanträde 2018-04-04 
Följande ärenden stryks från dagordningen: 
- Revisionsrapport Granskning av kostorganisationen - Ekonomi och 
organisation 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09:00—14:20 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
 Karin Stare, stadsarkitekt § 1 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD), socialnämndens ordförande § 2 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 2—20 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. Paragrafer 1—20  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

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

 
 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-01-10 

Ansl uppsättning  Ansl nedtagande  

   
Förvaringsplats Kansliet, Sveg 

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

 Johan Höglund 
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Klu § 1 
 
Riksintressen, information 
 
ÄRENDE 
 
Stadsarkitekt Karin Stare informerar om arbetet med förslag till 
översiktsplan för kommunen, med särskilt fokus på riksintressen som 
kommunen måste beakta i framtagandet av planen. Ny översiktsplan 
för kommunen beräknas kunna beslutas i november 2018.  
 
Kommunledningsutskottet diskuterar hur riksintressen skulle kunna 
behandlas i översiktsplanen. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 09:45—09:50 
 
_____  
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Klu § 2 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en uppföljning av kommunens 
ekonomiska ställning, med särskilt fokus på kommunens verksamheter 
för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 
 
Regnander lämnar också en information om vissa lokalkostnader som 
kommer att bli större än vad som tidigare angetts i budget. 
 
Socialnämndens ordförande Margareta Mahmoud-Persson lämnar en 
information om socialnämndens budgetförutsättningar 2018. 
 
_____ 
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Klu § 3 
 
Begäran om tilläggsanslag från Socialnämnden 
Dnr Ks 2017/577 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden beslutade Sn § 156/2017 att hos kommunfullmäktige 
begära ett tillägg till nämndens budget 2018, om 5 486 000 kronor. 
Den föreslagna ramutökningen beror på att socialförvaltningen inte kan 
identifiera trovärdiga effektiviseringsmöjligheter inför 2018. 
Socialförvaltningen bedömer att om budget 2018 ligger kvar på idag 
gällande nivå, kan det komma att innebära att förvaltningens 
verksamhetsutveckling avstannar. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet tas upp vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-24, när specificerat 
underlag finns. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-24, 

när specificerat underlag finns. 
 
_____ 
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Klu § 4 
 
Begäran om tilläggsanslag, Nämnden för bildning fritid och kultur 
Dnr Ks 2017/657 
 
ÄRENDE 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur beslutade Nbfk § 73/2017 att hos 
kommunfullmäktige begära ett tillägg till nämndens budget 2018, om 
2 110 000 kronor. Den föreslagna ramutökningen beror på skillnader 
mellan nu gällande rambudget och faktiska kostnader. 
 
Kostnaderna fördelas på ökade kostnader i grundskolan till följd av 
större elevantal, samt kostnader för hyra av Funäsdalens förskola, 
Bruksvallarnas skola, och Wemerskolan.  
 
YRKANDE 
 
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet föreslår att 
nämnden för bildning, fritid och kultur inte beviljas något tilläggsanslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Nämnden för bildning fritid och kultur beviljas inte något 

tilläggsanslag. 
 
_____ 
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Klu § 5 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om aktuella 
näringslivsärenden. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 12:05—13:00 
 
_____  
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Klu § 6 
 
Flytt av kommunledningsutskottets sammanträde 2018-04-04 
 
ÄRENDE 
 
Frågan väcks om en eventuell flytt av kommunledningsutskottets 
sammanträde 2018-04-04. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke yrkar att kommunledningsutskottets 
sammanträde 2018-04-04 flyttas till 2018-04-10. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Gunilla Zetterström-Bäckes yrkande och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottets sammanträde 2018-04-04 flyttas till 

2018-04-10. 
 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Ledamöter och ersättare i Kommunledningsutskottet 
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Klu § 7 
 
Bygdemedel 2018 
Dnr Ks 2017/665 
 
ÄRENDE 
 
Bygdemedel kan ansökas en gång per år, sista ansökningsdatum 31 
oktober. Sedan ansökningarna kommit in till Länstyrelsen, begär 
Länsstyrelsen kommunernas i länet yttranden över de ansökningar 
som är aktuella för respektive kommun. 
 
Kommunerna ska i sina yttranden ange vilka ansökningar som 
prioriteras, och vilka eventuella villkor som kommunen ställer upp. Om 
en ansökan har ändrats under kommunens beredning ska det framgå 
hur innehåll, kostnader och finansiering har ändrats jämfört med 
ursprunglig ansökan.  
 
När ansökningar prioriteras ska kommunerna beakta miljö, 
jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet och integration. 
Kommunerna ska pritoritera ansökningar som gäller hela insatser, och 
som inte kräver ytterligare stöd för att fullföljas. 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar utformningen av kommunens 
yttrande. 
 
_____  
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Klu § 8 
 
Partnerskap Fjällvägens fortsättning 2018—2021 
Dnr Ks 2017/658 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har sedan 2012 deltagit i Partnerskap Fjällvägen, 
som är ett samarbete mellan kommunerna längs vägarna 83 och 84. 
Partnerskapets huvuduppgift är att verka för hållbar regional utveckling 
längs vägstråket Tönnebro—Bollnäs—Järvsö—Ljusdal—Sveg—
Funäsdalen—Norska gränsen. 
 
Tidigare har partnerskapet drivits som ett projekt med projektmedel 
och en anställd projektledare. Under 2017 har man försökt hitta nya 
former att samverka på. Det senaste året har partnerskapet bedrivits 
med medlemsavgifter från deltagande kommuner och verksamheter, 
med Bollnäs kommun som värdkommun. 
 
Kommunen har nu inbjudits att fortsatt delta i Fjällvägen och 
kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun deltar i 
Partnerskap Fjällvägen 2018—2021. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att Härjedalens kommun deltar i 
Partnerskap Fjällvägen 2018—2021 och att deltagandet finansieras 
med 20 000 kronor per år ur näringslivsavdelningens budget. 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till Gunilla 
Zetterström-Bäckes yrkande med tillägg att Anders Häggkvist samt 
Gunilla Zetterström-Bäcke utses att delta i projektets styrgrupp som 
ordinarie ledamot respektive ersättare. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först Gunilla Zetterström-Bäckes yrkande och finner 
att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
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Klu § 8, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Härjedalens kommun deltar i Partnerskap Fjällvägen 2018—2021. 

Deltagandet finansieras med 20 000 kronor per år ur 
näringslivsavdelningens budget. 

 
- Anders Häggkvist samt Gunilla Zetterström-Bäcke utses att delta i 

projektets styrgrupp som ordinarie ledamot respektive ersättare. 
 
_____ 
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Klu § 9 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens övergripande mål 2018 
Dnr Ks 2017/659 
 
ÄRENDE 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för sina 
verksamheter under 2018. Förslaget redovisas vid dagens 
sammanträde 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera förslaget till 
verksamhetsmål 2018 och presentera ett nytt förslag till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-24. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera förslaget 

till verksamhetsmål 2018 och presentera ett nytt förslag 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-01-24. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Klu § 10 
 
Köp av del av Annetorp 1:3 
Dnr Ks 2017/619 
 
ÄRENDE 
 
Reningsanläggningen för avloppsvatten i Lillhärdal behöver byggas till 
för att anläggningen fortsatt ska motsvara de krav som ställs på 
sådana anläggningar. 
 
För att kunna genomföra tillbyggnaden behöver kommunen anskaffa 
mark. Samhällsbyggnadsförvaltnignen har tagit fram ett köpeavtal 
avseende fastigheten Annetorp 1:3. Enligt köpeavtalet genomförs 
köpet endast under förutsättning att tillstånd att bedriva 
reningsverksamhet beviljas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att godkänna fastighetsaffären enligt köpeavtalet. Finansiering 
ur eget kapital. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Fastighetsaffären godkänns enligt köpeavtalet. Finansiering ur eget 

kapital. 
 
_____ 
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Klu § 11 
 
Medborgarförslag om att kommunens växel förändrar sitt uppdrag till 
medborgarservice 
Dnr Ks 2017/206 
 
ÄRENDE 
 
Urban Sjelin, Vemdalen, föreslår att kommunens växels uppdrag 
förändras till medborgarservice med uppdrag att till exempel svara på 
frågor om kommunens olika förvaltningar, serva med blanketter, 
enklare rådgivning, etcetera. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunledningsutskottet beslutade Klu § 62/2013 att låta genomföra 
en förstudie av ett möjligt kundcenter i Härjedalens kommun. Efter 
genomförd utredning beslutade kommunledningsutskottet Klu 
§ 108/2014, att för tillfället inte fortsätta arbetet med ett sådant 
kundcenter. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att 
medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____ 
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Klu § 12 
 
Medborgarförslag om att byta ut duscharna till handduschar i 
kommunens offentliga lokaler 
Dnr Ks 2017/470 
 
ÄRENDE 
 
Ingrid Eriksson, Sveg, föreslår att duschar i badhuset, samt andra 
offentliga duschar, byts ut till så kallade handduschar – det vill säga 
duschar på vilka man över tid måste hålla en knappt intryckt för att 
vatten ska släppas fram. 
 
Ärendets beredning 
 
I badhuset i Sveg finns en handdusch i damernas omklädningsrum. 
Motsvarande utrustning fanns tidigare i herrarnas omklädningsrum, 
men togs bort på grund av upprepad skadegörelse. 
Samhällsbyggnadsförvsaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås till den del som gäller Svegsbadet. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet 
avstår att lämna förslag till beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottet avstår från att lämna förslag till beslut. 
 
_____ 
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Klu § 13 
 
Motion om att förbättra säkerheten vintertid genom att salta E 45 och 
riksväg 84 
Dnr Ks 2017/98 
 
ÄRENDE 
 
Ingegärd Fjällgärde (SD) föreslår att kommunen ska utöva 
påtryckningar gentemot trafikverket för att få till stånd saltning av 
vägarna 45 respektive 84  
 
Ärendets beredning 
 
Trafikverket har redan beslutat att salta väg 45 sträckan Västbacka—
Sveg—Brunflo. 
 
Salt är inte effektivt vid samtliga temperaturer, utan företrädesvis i 
intervallet 0 till -6 grader. Saltning är inte heller effektivt på vägar med 
relativt lite trafik. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Motionen avslås. 
 
_____ 
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Klu § 14 
 
Motion om att utreda möjligheten att i Funäsdalen göra en scen med 
de kompletteringslokaler som behövs för att kunna arrangera större 
föreställningar. 
Dnr Ks 2017/87 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Hedin (S) föreslår att Härjedalens kommun utreder 
möjligheterna att i Funäsdalen tillskapa en scen med de 
kompletteringslokaler som behövs för att kuna arrangera större 
föreställningar, samt att man därefter återkommer till 
kommunfullmäktige med förslag till lösning samt finansiering. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunens kulturenhet har genomfört en nutidsorientering där 
alternativa utvecklingsspaningar har tagits fram. Kostnadsberäkningar 
för de olika alternativen kräver förvaltningsöverskridande utredningar 
som kommunstyrelsen bör besluta om. 
 
Nämnden för bildning, fritid och kultur föreslår att motionen bifalls. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar nämndens för bildning, fritid och kultur förslag 
förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Motionen bifalls. 
 
_____ 
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Klu § 15 
 
Motion om att renhållningsavgift inom C-område ska tas bort 
Dnr Ks 2017/117 
 
ÄRENDE 
 
Pelle Persson (VH) föreslår i första hand att bebyggelse inom de så 
kallade C-områdena ska befrias från renhållningsavgift i de fall ägaren 
redan betalar grundavgift i A- eller B-område. Persson föreslår i andra 
hand att C-områden tas bort från ”renhållningskartan” och att 
bebyggelse inom dagens C-områden helt befrias från 
renhållningsavgifter. 
 
Ärendets beredning 
 
Enligt den så kallade likställighetspricipen i kommunallagens (SFS 
2017:725) 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, 
om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
Samhällsmyggnadsförvaltningen bedömer att båda av de alternativ 
som Persson föreslår skulle innebära ett brott mot 
likställighetsprincipen och därmed skulle leda till ett beslut som strider 
mot lag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
YRKANDE  
 
Ordförande Anders Häggkvist yrkar att kommunledningsutskottet inte 
lämnar något förslag till beslut. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottet lämnar inte något förslag till beslut. 
 
_____ 
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Klu § 16 
 
Antal ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr Ks 2017/656 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige ska uppgå till 31 stycken. När beslut fattas om 
förändring av antalet ledamöter ska också beslut fattas om antalet 
ersättare. Enligt Kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 8 § ska antal 
ersättare utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser 
som varje parti får i fullmäktige. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att antalet ersättare i 
kommunfullmäktige ska vara 15. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara 15. 
 
_____ 
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Klu § 17 
 
Partistöd 2018 
Dnr Ks 2018/1 
 
ÄRENDE 
 
Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) får kommunen lämna 
ekonomiskt eller annat stöd till de partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige ska i så fall årligen besluta om 
utbetalning av stöd. Hur erhållet partistöd har använts ska enligt lagen 
årligen redovisas. Om inte användningen av utbetalat stöd redovisas, 
betalas inget stöd för nästkommande år. Fullmäktige godkände Kf 
§ 114/2017 partiernas redovisning av stöd utbetalat 2016. Stöd 
utbetalat 2017 redovisas under våren 2018. 
 
Av Härjedalens kommuns reglemente för partistöd framgår närmare 
utformningen av kommunens partistöd. Stödet beräknas utifrån hur 
många mandat i fullmäktige som respektive parti innehar. Grundstöd 
utgår med 13 683 kronor per mandat, kanslistöd utgår med 5 663 
kronor per mandat – dock högst för fem mandat. Endast de mandat för 
vilken en vald ledamot är fastställd (enligt 14 kap. i vallagen) beaktas 
vid beräkningen av partistöd. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till utbetalning 
av partistöd 2018 och föreslår att partistöd betalas ut enligt detta 
förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommuneldningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Partistöd 2018 betalas ut enligt kommunledningsförvaltningens 

förslag. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 18 
 
Ändring av timtaxa för livsmedelstillsyn 
Dnr Ks 2018/3 
 
ÄRENDE 
 
Länsstyrelsen utövade 2016 tillsyn över kommunens 
livsmedelskontroll, och konstaterade då att kommunen bör se över sin 
timtaxa för livsmedelstillsyn. Miljö- och byggnämnden har utrett 
kostnader för livsmedelstillsyn och konstaterar att den faktiska 
kostnaden är 1 600—1 700 kronor per timme. Av olika skäl bedöms en 
höjning av taxan till den nivån inte genomförbar, och miljö- och 
byggnämnden föreslår istället att taxan bestäms till 1 300 kronor per 
timme för handläggning av livsmedelsärenden samt att ny taxa gäller 
efter att fullmäktiges beslut därom har justerats. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggnämndens förslag och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Taxan för livsmedelstillsyn bestäms till 1 300 kronor per timme för 

handläggning av livsmedelsärenden. 
 
- Ny taxa gäller från och med att kommunfullmäktiges beslut därom 

har justerats. 
 
_____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 19 
 
Prisjustering i Medborgarhusets cafeteria 
Dnr Ks 2018/4 
 
ÄRENDE 
 
På grund av ökade kostnader, framför allt personalkostnader, i 
medborgarhusets cafeteria önskar serviceavdelningen justera 
produktpriserna i cafeterians sortiment. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltnignen presenterar vid dagens sammanträde 
ett förslag till justerade priser tillsammans med ett upplägg genom 
vilket vissa produkter rabatteras om de inköps med så kallade fikakort. 
Tanken är att rabatteringen vid användning av fikakort ska leda till att 
kontanthanteringen reduceras. 
 
Förvaltningen föreslår kommunledningsutskottet besluta att förslag till 
prisjustering antas och gäller från och med 2018-01-11. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att förvaltningens förslag bifalls 
med ändringen att justerade priser gäller från och med 2018-02-01. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Justerade priser i Medborgarhusets cafeteria, enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, gäller från och med 
2018-02-01. 

 
_____ 
 
BESLUTET EXPEDIERAS TILL 
Samhällsbyggnadsförvaltning  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-01-10 24 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 20 
 
Övrig fråga, ny kommunallag 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar för kommunen nödvändiga 
åtgärder med anledning av ny kommunallag. 
 
_____ 
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