
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-06-05 1 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 
  

Paragraf 
nr 

 Ärenderubrik 

   
87 Översiktsplan, information 

88 Aktuella näringslivsärenden 

89 Medborgarförslag om rastgård för hundar i Hede 

90 Framtida lokaler för skolan i Hede 

91 Förmån för anställda att besöka läkare, tandläkare och genomgå 
mammografiundersökning/PSA-prov på betald arbetstid samt bidrag till motions- 
och friskvårdsverksamhet (så kallat friskvårdsbidrag) 

92 Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns arbetsplatser 

93 Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 

94 Kommunalt reglerområde Vemdalen 

95 Sänkning av kostnaderna för barmarksunderhåll 2018 

96 Servicegrad på lokalkontoren 

97 Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands räddningstjänstförbund, 
information 

98 Allmän ekonomisk information 

 _____ 

  

  

  

  

  

  

  
 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-06-05 2 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00—14.30 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), §§ 87—93; 95—98 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
 Pelle Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande  
  
Övriga deltagare Kicki Hallgren, tillförordnad förvaltningschef § 87 
 Britt-Marie Nordstrand, planchef § 87 
 Karin Stare, stadsarkitekt § 87 
 Margareta Mahmoud-Persson, socialnämndens ordförande § 98 
 Gunnar Hedin, nämndens för bildning, fritid och kultur ordförande 

§ 98 
 Lars-Gunnar Nordlander, styrelseordförande Härjegårdar fastighets 

AB § 98 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gottfrid Jonsson 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. §§ 87—98  
 Johan Höglund 
Ordförande 

...................................................... ….............................................. 
 Anders Häggkvist    Thomas Wiklund § 94 

§§ 87-—93, 95—98  
Justerare 

….................................................. 
 Gottfrid Jonsson §§ 87—98  

 
 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 § 87 
 
Översiktsplan, information 
 
ÄRENDE 
 
Tillförordnad förvaltningschef Kicki Hallgren, planchef Britt-Marie 
Nordstrand och stadsarkitekt Karin Stare informerar om det pågående 
arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Härjedalens 
kommun. 
 
Informationen inkluderar bland annat tidsplan, hur förvaltningen arbetar 
med att stämma av översiktsplanen mot områdesanvändning och 
utbyggnadsområden, samt riksintressen i översiktsplanen. 
 
_____
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Klu § 88 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef, tillika tillförordnad näringslivschef, Gunnel Gyllander 
informerar om aktuella näringslivsärenden. 
 
”Härjedalskontraktet” har följts upp under våren, och som en följd av 
det har näringslivsavdelningen börjat med företagsbesök en gång i 
månaden. Eventuellt kan det vara aktuellt med namnbyte och 
omformning av kontraktet. 
 
Informationen inkluderar också uppgifter om pågående och eventuella 
företagsetableringar i kommunen.  
 
Kommunledningsutskottet diskuterar hur kommunen i framtiden kan 
agera för att främja utveckling av näringslivet i Härjedalens kommun. 
 
_____



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-06-05 5 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 89 
 
Medborgarförslag om rastgård för hundar i Hede 
Dnr Ks 2017/285 
 
ÄRENDE 
 
Susanne Thunell, Hede, föreslår att det anläggs en rastgård för hundar 
i Hede, med placering på grönområdet vid Hede Camping. 
 
Ärendets beredning 
 
Efter genomgång av kommunens mark på föreslagen plats vid 
grönområdet runt Campingen i Hede konstateras att det inte finns 
någon möjlighet för kommunen att där bygga en hundrastgård, 
eftersom marken har fått en ny ägare. I köpeavtalet, som kommunen 
har tecknat med köparen Hede företagargrupp, slås fast att 
företagargruppen ska anlägga en hundrastgård på den inköpta 
fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses 
besvarat. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
_____
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Klu § 90 
 
Framtida lokaler för skolan i Hede 
Dnr Ks 2018/208 
 
ÄRENDE 
 
En förstudie gällande ombyggnation av Sonfjällsskolan i Hede har 
tagits fram. Förstudien presenterades den 22 maj för 
kommunstyrelsen, som då beslutade att överlåta till 
kommunledningsutskottet att besluta om, och i så fall hur, förstudien 
behöver kompletteras. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förstudien kompletteras med 
redovisning av: 
delkostnader för de olika om-/nybyggnationerna liksom eventuella 
rivningskostnader; 
skillnaden i driftkostnader jämfört med nuläge; 
hur en eventuell framtida driftkostnad ska finansieras; 
möjligheter att söka bidrag till ombyggnation. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Förstudien kompletteras med redovisning av: 

 
delkostnader för de olika om-/nybyggnationerna liksom eventuella 
rivningskostnader; 
 
skillnaden i driftkostnader jämfört med nuläge; 
 
hur en eventuell framtida driftkostnad ska finansieras; 
 
möjligheter att söka bidrag till ombyggnation. 

 
_____
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Klu § 91 
 
Förmån för anställda att besöka läkare, tandläkare och genomgå 
mammografiundersökning/PSA-prov på betald arbetstid samt bidrag till 
motions- och friskvårdsverksamhet (så kallat friskvårdsbidrag) 
Dnr Ks 2018/262 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun har sedan många år tillbaka ersatt medarbetare 
med full lön vid behov av ledighet på grund av läkarbesök, 
tandläkarbesök och mammografiundersökning. Detta är en generösare 
tillämpning av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) än 
grundavtalet. 
 
En genomsnittlig beräkning visar att kostnaderna för läkar-, 
tandläkarbesök och mammografi år 2014 är cirka 1 015 000 kronor. 
2017 genomfördes 644 registrerade besök med full lön till en beräknad 
kostnad av 2 089 000 kronor. Bland dessa finns även läkarbesök som 
arbetsgivaren är skyldig att bekosta enligt kollektivavtalet men dessa 
besök är inte särredovisade.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tillämpning av Allmänna 
bestämmelser § 28 Mom 11, första stycket ska gälla med tillägget att 
vid genomgång av mammografiundersökning/PSA-prov utgår full lön 
för ledigheten mot uppvisande av kvitto under förutsättning att besöket 
inte kan förläggas till arbetsfri tid. Därmed upphävs bilagda beslut PO § 
96 (1983-06-13) och Klu § 151 (1993-06-02). Förvaltningen föreslår 
vidare att beloppet för friskvårdsbidrag höjs till ett sammanlagt belopp 
av högst 1 200 kronor för helårsanställda arbetstagare och kalenderår. 
Bestämmelsen om att den anställde erhåller ersättning för faktisk 
kostnad upp till 300 kronor och 50 % av överskjutande kostnad, tas 
bort. För korttidsanställd arbetstagare (till exempel vikarie) utgår 
ersättning med 100 kronor per månad. Bestämmelsen om att den 
anställde erhåller ersättning för faktisk kostnad upp till 300 kronor och 
50 % av överskjutande kostnad, tas bort även för denna kategori. 
Bidrag till motions- och friskvårdsaktiviteter får endast utgå till sådana 
aktiviteter som enligt Skatteverket och gällande rättspraxis utgör 
skattefri personalförmån. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls.  
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Klu § 91, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Tillämpning av Allmänna bestämmelser § 28 Mom 11, första stycket 

ska gälla med tillägget att vid genomgång av mammografi-
undersökning/PSA-prov utgår full lön för ledigheten mot uppvisande 
av kvitto under förutsättning att besöket inte kan förläggas till 
arbetsfri tid. 

 
- Besluten PO § 96 (1983-06-13) och Klu § 151 (1993-06-02) 

upphävs. 
 
- Beloppet för friskvårdsbidrag höjs till ett sammanlagt belopp av 

högst 1 200 kronor för helårsanställda arbetstagare och kalenderår. 
Bestämmelsen om att den anställde erhåller ersättning för faktisk 
kostnad upp till 300 kronor och 50 % av överskjutande kostnad, tas 
bort. 

 
- Beloppet för friskvårdsbidrag för korttidsanställd arbetstagare (till 

exempel vikarie) höjs till 100 kronor per månad. Bestämmelsen om 
att den anställde erhåller ersättning för faktisk kostnad upp till 300 
kronor och 50 % av överskjutande kostnad tas bort. 

 
- Bidrag till motions- och friskvårdsaktiviteter får endast utgå till 

sådana aktiviteter som enligt Skatteverket och gällande rättspraxis 
utgör skattefri personalförmån. 

 
_____
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Klu § 92 
 
Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns arbetsplatser 
Dnr Ks 2018/263 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen antog den 1 september 2000, Ks § 96/2000, 
Alkohol- och drogpolicy för Härjedalens kommuns arbetsplatser. 
 
Den 25 maj 2016, Ks § 137/2016, antog kommunstyrelsen Riktlinjer för 
styrdokument i Härjedalens kommun, i vilka olika styrdokuments 
inbördes förhållande och beslutsnivåer anges. För att anpassa övriga 
dokument till dessa riktlinjer måste alkohol- och drogpolicyn göras om 
till riktlinjer. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den antagna Alkohol- och 
drogpolicyn för Härjedalens kommuns arbetsplatser upphävs och att 
Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns arbetsplatser 
antas enligt förslag daterat 2018-05-07. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
med tillägget att alkoholhaltiga drycker annat än lättöl inte bekostas av 
Härjedalens kommun vid representation. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter sitt tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Den antagna Alkohol- och drogpolicyn för Härjedalens kommuns 

arbetsplatser upphävs. 
 
- Alkohol- och drogriktlinjer för Härjedalens kommuns arbetsplatser, 

enligt förslag daterat 2018-05-07, antas med tillägget att 
alkoholhaltiga drycker annat än lättöl inte bekostas av Härjedalens 
kommun vid representation. 

 
_____
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Klu § 93 
 
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF 
Dnr Ks 2018/287 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen presenterar förslag på 
tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) och Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Syftet med 
tillämpningsanvisningarna är att underlätta hanteringen av OPF-KL och 
PBF. De innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor för 
förtroendevalda i Härjedalens kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till 
tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- Förslaget till tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF antas. 
 
_____
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Klu § 94 
 
Kommunalt reglerområde Vemdalen 
Dnr Ks 2016/74 
 
ÄRENDE 
 
Sedan 2016 har det inom kommunen pågått arbete med att ta fram ett 
reglerområde för skoteråkning i Vemdalsområdet. Arbetsgruppen för 
skoterregleringsområdet har under 2017 haft cirka 15 möten. Under 
2017 har även förslag till föreskrifter och avtal upprättats. 
 
I samband med att Strömsunds kommun beslut om reglerområde 
överklagades under 2017 upptäcktes att kommunerna i nuvarande 
lagstiftning inte får fatta beslut om kommunala skoterreglerings-
områden. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska lämna förslag 
på hur lagstiftningen bör moderniseras och hur terrängkörningen kan 
bli hållbar. 
 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår att arbetet med att ta fram ett 
reglerområde för Vemdalen avslutas i avvaktan på att eventuell ny 
lagstiftning tas fram, där kommunerna får möjlighet att besluta om 
skoterregleringsområden. Förvaltningen föreslår också att återstående 
medel ligger kvar hos miljö- och byggnämnden i avvaktan på eventuellt 
beslut om återupptagande av uppdraget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar miljö- och byggförvaltningens förslag och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
- Arbetet med att ta fram ett reglerområde för Vemdalen avslutas i 

avvaktan på att eventuell ny lagstiftning tas fram, där kommunerna 
får möjlighet att besluta om skoterregleringsområden 

 
- Återstående medel ligger kvar hos miljö- och byggnämnden i 

avvaktan på eventuellt beslut om återupptagande av uppdraget. 
 
JÄV 
 
Anders Häggkvist (C) närvarar inte vid ärendets handläggning. 
 
_____
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Klu § 95 
 
Sänkning av kostnaderna för barmarksunderhåll 2018 
Dnr Ks 2018/296 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet har ställt frågan till samhällsbyggnads-
förvaltningen om konsekvenserna av att ta 2 000 000 kronor från konto 
31002. 
 
Enligt en rapport från samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte möjligt 
att ta en så stor summa från kontot. Däremot skulle det vara möjligt att 
i år ta 800 000 kronor från kontot och ändå delvis effektivt bedriva 
verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer dock att detta 
bara kan gälla ett år annars kommer konsekvenserna bli stora för 
vägskiktet och för kommunens ekonomi i framtiden. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 800 000 kronor tas från 
kontot 31002, Barmarksunderhåll, för att täcka extra snöröjnings-
kostnader som gäller 2018 års budget. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
- 800 000 kronor tas från kontot 31002, Barmarksunderhåll, för att 

täcka extra snöröjningskostnader som gäller 2018 års budget. 
 
_____
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Klu § 96 
 
Servicegrad på lokalkontoren 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar vilken grad av service som ska 
finnas på kommunens lokalkontor. Beroende på vilken nivå som 
kommer att beslutas kan det komma att krävas till- eller 
ombyggnationer av lokalkontoren. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunen, genom 
Härjegårdar Fastighets AB, hämtar in offerter för ombyggnation av 
lokalkontor i den omfattning som behövs för att tillgodose 
arbetsmiljöverkets krav. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen, genom Härjegårdar Fastighets AB, hämtar in offerter 

för ombyggnation av lokalkontor i den omfattning som behövs för att 
tillgodose arbetsmiljöverkets krav. 

 
_____ 
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Klu § 97 
 
Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands 
räddningstjänstförbund, information 
Dnr Ks 2018/327 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om bakgrunden till 
ärendet ”Kostnadsfördelning och ägardirektiv för Jämtlands 
räddningstjänstförbund”. Ärendet kommer att beredas vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni och beslutas av 
kommunfullmäktige den 18 juni. 
 
_____  
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Klu § 98 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander informerar om tertialrapport över första 
tertialet 2018. Prognosen för närvarande är att kommunen kommer att 
göra ett underskott vid årets slut. 
 
_____ 
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