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43 Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska användas av bland 
andra PRO 

44 Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska användas till 
föreningsverksamhet 

45 Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 

46 Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark på samfälligheter i Långå 

47 Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros, information 

48 Avgift för öppenvårdsbehandling vid kommunens beroendeenhet 

49 Begäran om tilläggsanslag, investering datorer; trådlöst nätverk; 
verksamhetssystem 

50 Förslag på multifunktionell matta i Svegs ishall, information 

51 Projekt, Vindkluster Härjedalen 

52 Övrig fråga, Rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun 

53 Övrig fråga, skrivelse från fackliga organisationer till kommunstyrelsen 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00—12.20 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C) ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef §§ 40—50 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. §§ 40—53 
 Johan Höglund 
Ordförande 

….................................................. 
 Anders Häggkvist (C)  
Justerare 

….................................................. 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 

 
 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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Klu § 40 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning. Informationen inkluderar budgetuppföljning bland 
kommunens nämnder och en genomgång av kommunens modell för 
fastighetsförvaltning. 
 
AJOURNERING 
 
Sammanträdet ajourneras 10.30—10.45 
 
_____  
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Klu § 41 
 
Aktuella näringslivsärenden, information 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef, tillika tillförordnad näringslivschef, Gunnel Gyllander 
tillsammans med ordförande Anders Häggkvist (C) lämnar en 
information om aktuella näringslivsärenden. 
 
Det finns för närvarande flera företag med intresse av att nyetablera 
eller expandera verksamhet inom kommunen. 
 
Kommunen har funnits representerad vid det nyligen avhållna 
världsmästerskapet för draghundar och det tycktes bland besökarna till 
kommunens monter finnas en del intresse för inflyttning till kommunen. 
 
_____  
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Klu § 42 
 
Politisk organisation, information 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om det pågående arbetet 
med att ta fram förslag till ny politisk organisation. Målsättningen är att 
kunna fatta beslut om den nya organisationen vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 23 april. 
 
_____  
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Klu § 43 
 
Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska användas av 
bland andra PRO 
Dnr Ks 2017/651 
 
ÄRENDE 
 
Catharina och Caj Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunhuset i 
Ytterhogdal används som föreningshus. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunhuset i Ytterhogdal ägs av Härjegårdar fastighets AB. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
och att förslagsställarna meddelas att de får vända sig till Härjegårdar 
Fastighets AB med önskemålet att nyttja fastigheten. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska meddelas att vända sig till fastighetsägaren 

Härjegårdar Fastighets AB med önskemålet om att få nyttja 
fastigheten. 

 
_____  
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Klu § 44 
 
Medborgarförslag om att kommunhuset i Ytterhogdal ska användas till 
föreningsverksamhet 
Dnr Ks 2018/21 
 
ÄRENDE 
 
Caj och Catharina Ek, Ytterhogdal, föreslår att kommunhuset i 
Ytterhogdal ska få användas av föreningar. 
 
Ärendets beredning 
 
Kommunhuset i Ytterhogdal ägs av Härjegårdar fastighets AB. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 
och att förslagsställarna meddelas att de får vända sig till Härjegårdar 
Fastighets AB med önskemålet att nyttja fastigheten. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltnignens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Förslagsställarna ska meddelas att vända sig till fastighetsägaren 

Härjegårdar Fastighets AB med önskemålet om att få nyttja 
fastigheten. 

 
_____  
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Klu § 45 
 
Medborgarförslag om Idrottshall i Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/71 
 
ÄRENDE 
 
Isacc Karlsson och Elma Brundin, Lofsdalen, föreslår att kommunen 
bygger en idrottshall i Lofsdalen. 
 
Ärendets beredning 
 
En cirka 200 kvadratmeter stor idrottshall kostar ungefär fem till sju 
miljoner kronor att bygga. För närvarande finns inga medel avsatta i 
budget för detta ändamål. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 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 § 46 
 
Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark på samfälligheter i 
Långå 
Dnr Ks 2018/127 
 
ÄRENDE 
 
I kommunen pågår för närvarande ett bredbandsprojekt. I projektet 
avser man att förlägga fiberledningar på samfällda vägar i Långå. 
Sammanlagd vägsträcka som berörs uppgår till cirka 2 000 meter, elva 
olika samfälligheter berörs. Förslag till markupplåtelseavtal har skickats 
till Långå samfällighetsförvaltning. Förslaget i avtalet är att upplåtelse 
av mark ska ske utan ersättning till den som upplåter marken, eftersom 
flera fastigheter som är delaktiga i samfälligheterna också ska anslutas 
till fibernätet. När förslaget till avtal behandlades på 
samfällighetsföreningens årsstämma yrkades att avtalet ska användas 
i en ”bytesaffär” för kommunens fastighet Långå 12:11. 
 
Långå 12:11 har en areal om 1 092 kvadratmeter. Fastigheten 
angränsar Långå 12:12 och 12:13, vilka ägs av Långågårns ideella 
förening. Fastigheterna används gemensamt som tomt för en 
föreningslokal. Enligt föreningen behövs ytterligare mark för parkering 
med mera. 
 
Långå samfällighetsförening är beredd att upplåta mark för 
fiberledningarna utan ersättning under förutsättning att Långågårns 
ideella förening på förmånliga villkor får köpa Långå 12:11. 
 
Långå 12:11 är upptagen i kommunens förteckning över lediga tomter. 
Tompriset är angivet till 100 kronor per kvadratmeter. Det är dock 
knappast troligt att tomten går att sälja för det priset inom överskådlig 
tid. Fastighetens taxeringsvärde är 73 000 kronor. Efter en försäljning 
slipper kommunen betala statlig fastighetsskatt för fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Långå 12:11 säljs till 
Långågårns ideella förening för en köpesumma om 2 000 kronor, 
under förutsättning att Långå samfällighetsförening upplåter mark för 
fiberledningar utan ersättning. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Klu § 46, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Långå 12:11 säljs till Långågårns ideella förening för en köpesumma 

om 2 000 kronor, under förutsättning att Långå samfällighetsförening 
upplåter mark för fiberledningar utan ersättning. 

 
_____  
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Klu § 47 
 
Samrådsremiss för E45 delen Rengsjön-Älvros, information 
Dnr Ks 2017/135 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om samrådsremiss för 
E45 delen Rengsjön—Älvros. 
 
Trafikverket Region Mitt arbetar med en vägplan för E45 delen mellan 
Rengsjön och Älvros. Vägplanens samrådshandling är under 
framtagande, och Trafikverket bjuder därför in till samråd. Trafikverket 
kommer att besöka kommunen den 20 mars. 
 
Trafikverket vill ha in synpunkter på samrådshandlingen och 
miljökonsekvensbeskrivning senast den 6 april. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-03-14 12 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 48 
 
Avgift för öppenvårdsbehandling vid kommunens beroendeenhet 
Dnr Ks 2018/98 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun kan, genom kommunens beroendeenhet, 
erbjuda företag som har rehabiliteringsansvar behandlingar för deras 
anställda, i form av öppenvård. Beroendeenheten kan också erbjuda 
så kallade ADDIS-diagnostiseringsintervjuer. Avgifterna för dessa 
insatser har inte justerats sedan 2007, däremot har kostnaderna ökat 
över tid. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Av företag ta ut en avgift med 45 000 kronor per anställd för 

öppenvårdsbehandling och 5 000 kronor per en ADDIS-
diagnostiseringsintervju vid kommunens beroendeenhet i 
Härjedalens kommun. Avgiften tas ut även för behandling av 
kommunens anställda. 

 
- Årligen justera avgiften med samma antal procent som det för året 

bestämda prisbasbesloppet ändras. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar socialnämndens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Av företag ta ut en avgift med 45 000 kronor per anställd för 

öppenvårdsbehandling och 5 000 kronor per en ADDIS-
diagnostiseringsintervju vid kommunens beroendeenhet i 
Härjedalens kommun. Avgiften tas ut även för behandling av 
kommunens anställda. 

 
- Årligen justera avgiften med samman antal procent som det för året 

bestämda prisbasbesloppet ändras. 
 
_____  
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Klu § 49 
 
Begäran om tilläggsanslag, investering datorer; trådlöst nätverk; 
verksamhetssystem 
Dnr Ks 2018/128 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har identifierat följande 
förvaltningsövergripande investeringsbehov: 
 
Ansvaret för ersättningsanskaffning av datorer har legat på varje 
förvaltning vilket har lett till att kommunen idag har cirka 210 datorer 
med ålder 4,5—7 år som nu måste ersättas. Investeringskostnad 
1 500 000 kronor. 
 
Utbyggnad trådlöst nät i kommunens verksamhetslokaler för samtliga 
förvaltningar. Investeringskostnad 500 000 kronor. 
 
Anskaffning av eSumIT, ett system för livscykelhantering av anställda i 
kommun (nyanställningar, utrustning, behörigheter, förändring av 
tjänst, avslut av tjänst). Investeringskostnad för projekt 150 000 kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
ett investeringsanslag om 2 150 000 kronor. Finansiering ur eget 
kapital. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Investeringsanslag om 2 150 000 kronor beviljas. 
 
- Finansiering ur eget kapital. 
 
_____  
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Klu § 50 
 
Förslag på multifunktionell matta i Svegs ishall, information 
Dnr Ks 2017/189 
 
ÄRENDE 
 
Genom att köpa en multifunktionell matta till Svegs ishall, skulle 
ishallen kunna få fler användningsområden än den har idag. 
 
Orförande Anders Häggkvist (C) informerar om de olika möjliga 
lösningar för anskaffning av matta som för närvarande utreds. 
 
_____  
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Klu § 51 
 
Projekt, Vindkluster Härjedalen 
Dnr Ks 2018/48 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari (Ks § 45/2018) att till 
kommunledningsutskottet delegera rätten att besluta om kommunen 
ska ställa en ansökan, angående projekt Vindkluster Härjedalen, till 
Energimyndigheten. Kommunstyrelsen delegerade också till 
kommunledningsutskottet rätten att besluta om hur kommunens 
medfinansiering i projektet i så fall ska lösas. 
 
Kommunledningsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 21 
februari 2018 (Klu § 31/2018) att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att revidera det förslag till ansökan som då presenterades. 
 
Reviderat förslag till ansökan presenteras vid dagens sammanträde.  
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet 
beslutar att hos Energimyndigheten ansöka om projekt Vindkluster 
Härjedalen, medfinansiering ska ske i form av arbetad tid motsvarande 
264 000 kronor. Projketet löper från 1 juli 2018 till 31 december 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen ansöker hos energimyndigheten om Projekt Vindkluster 

Härjedalen. 
 
- Medfinansiering ska ske i form av arbetad tid motsvarande 264 000 

kronor. 
 
- Projektet löper från 1 juli 2018 till 31 december 2019. 
 
_____  
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Klu § 52 
 
Övrig fråga, Rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun 
Dnr Ks 2018/105 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet lämnade vid sitt sammanträde den 21 
februari ett förslag (Klu § 30/2018) till kommunstyrelsen, angående hur 
kommunen ska ställa sig till rennäringens riksintresseanspråk i 
Härjedalens kommun. 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om i vilken form 
kommunen, inför ställningstagande i frågan, har samrått med berörda 
samebyar. 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar frågan. 
 
_____  
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Klu § 53 
 
Övrig fråga, skrivelse från fackliga organisationer till kommunstyrelsen 
 
ÄRENDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) ställer en fråga om varför den skrivelse 
som flera fackliga organisationer gemensamt ställt till 
kommunstyrelsen inte har skickats till kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare. 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar frågan. 
 
_____ 
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