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Justerandes sign Beslutsexp. 

Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G 

  

Paragraf 

nr 

 Ärenderubrik 

   

99 Svegs flygplats, information 

100 Sommarens skogsbränder, information 

101 Arbetsgivarfrågor, information 

102 Samarbete med Bergs kommun, information 

103 Aktuella näringslivsärenden 

104 Allmän ekonomisk information 

105 Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden 

106 Ombyggnad av vaktmästeri medborgarhuset Sveg 

107 Ombyggnad av kommunkontor i Funäsdalen 

108 Lån till Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

109 Översyn av VA-taxans brukningsavgift gällande flerbostadshus 

110 Översyn av VA-taxan 

111 Medgivande till ny ägare att ändra Ytterhogdals produkter AB:s bolagsordning 

112 Minoritetshandlingsplan 

113 Ägarstyrning av de kommunala bolagen och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

114 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

115 Sammanträdesdagar 2019 

116 Ändring av kommunfullmäktiges beslut, Kf § 91/2017, att bifalla medborgarförslag 
om sophämtning på Haraldsåsen, information 

117 Övrig fråga, ombyggnad nedre Fjällviolen i Funäsdalen 

 _____ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00—14.45 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Thomas Wiklund (M) 
 Mats Ericsson (C) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
  
Ej beslutande Lars-Olof Mattsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
 Pelle Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 105—117 
  
Övriga deltagare Panos Alepliotis, samhällsbyggnadschef §§ 99—100 
 Mathias Wiberg, flygplatschef §§ 99—100 
 Per Palage, HR-avdelningen § 99—101 
 Ola Regnander, ekonomichef §§ 99—112 
 Anda Embretzen, socialchdef §§ 105—108 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Gunilla Zetterström-Bäcke 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

…..................................................  
 Johan Höglund 
Ordförande 

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

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

 
 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 § 99 
 
Svegs flygplats, information 
 
ÄRENDE 
 
Samhällsbyggnadschef Panos Alepliotis och flygplatschef Mathias 
Wiberg informerar om hur kommunen har engagerats i de utredningar 
som efterföljer sommarens bränder. Genom att agera aktivt i 
utredningarna finns möjligheter att påvisa behovet av en flygplats i 
Sveg, vilket i sin tur skulle kunna öka möjligheterna till medfinansiering 
av framtida investeringar i flygplatsen. 
 
_____
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Klu § 100 
 
Sommarens skogsbränder, information 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om hur sommarens 
skogsbränder har påverkat kommunen. Flygplatsen var den första 
kommunala verksamheten som påverkades, och den har hanterat 
stora mängder luftfarkoster under perioden för bränderna. Kommunens 
kösk har lagat cirka 10 000 portioner mat till släckningsarbetarna. 
 
Evakueringen av Huskölen gick inte formellt riktigt till, vilket har lett till 
att kritik för bristande information har riktats mot kommunen. Felet var 
inte kommunens och den bristande informationen var inte heller något 
som kommunen kunde råda över, men det finns anledning att se över 
rutiner för framtiden. 
 
Arbetet med att redovisa, och begära ersättning för, kostnader som 
kommunen har haft pågår. Det statliga medel at söka, men det är 
fortfarande oklart om kommunen  kan få ersättning för arbetad tid. 
 
Det planeras också en avtackning för de som gjort insatser under 
sommaren. Donationer som lämnades under sommaren har nu gett ett 
överskott på 200 000 kronor, vilka kommer att använfdas för att 
arrangera avtackningen. 
 
_____  
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Klu § 101 
 
Arbetsgivarfrågor, information 
 
ÄRENDE 
 
HR-konsult Per Palage informerar om den så kallade heltidsresan, 
vilket är ett partsgemensamt projekt med syftet att stärka 
medarbetarnas kompeterns, förmåga och vilja att välja att arbeta heltid. 
Projektet pågår fram till maj 2021. 
 
Några av projektets mål är att alla nyanställningar ska vara 
heltidsanställningar, att existerande deltidsanställningar ska omvandlas 
till heltidsanställningar och att de heltidsanställningar som arbetar 
deltid ska välja att utöka sin arbetstid till heltid.  
 
Ett pilotprojekt har påbörjats i Hede, där man bland annat undersöker 
möjligheterna till kombinerade tjänster i syfte att möjliggöra för fler av 
kommunens anställda att arbeta heltid. 
 
_____  
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Klu § 102 
 
Samarbete med Bergs kommun, information 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander informerar om samarbetet med Bergs 
kommun. Rekrytering av förvaltningschef till förvaltningen under den 
gemensamma miljö- och byggnämnden pågår och är inne i slutskedet. 
Processen att rekrytera VD till det gemensamma VA- och 
renhållningsbolaget närmar sig också slutet.  
 
VA-/renhållningsbolaget har under sommaren också hållit 
bolagsstämma samt ett konstituerande styrelsemöte. 
 
_____  
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Klu § 103 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Kommunchef Gunnel Gyllander tillsammans med ordförande Anders 
Häggkvist (C) informerar om aktuella näringslivsärenden. 
Informationen inkluderar upplysningar om eventuella 
företagsetableringar i kommunen, nyanställningar vid 
näringslivsavdelningen, information om genomförda företagsbesök och 
information om företagsfesten den 5 oktober. 
 
_____  
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Klu § 104 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander redovisar en prognos med förväntat utfall 
för samtliga kommunens nämnder. Enligt prognosen kommer 
kommunen sannolikt att göra ett negativt resultat 2018. 
 
_____  
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Klu § 105 
 
Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden 
Dnr Ks 2018/440 
 
ÄRENDE 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2018-05-22 redovisades en 
ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2018. Enligt prognosen 
kommer socialnämnden att överskrida budget med 18 878 000 kronor. 
 
Socialnämnden beslutade därför vid sammanträdet i fråga att hos 
kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag för verksamhetsåret 2018 
om 18 878 000 kronor. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet hänskjuts till 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 september för att 
kompletteras dels med ett nytt beslut från socialnämnden som visar 
mer aktuella siffror, dels med fylligare underlag i form av åtgärdsplan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetteström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för att kompletteras dels 

med ett nytt beslut från socialnämnden som visar mer aktuella 
siffror, dels med fylligare underlag i form av åtgärdsplan. 

 
_____
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Klu § 106 
 
Ombyggnad av vaktmästeri medborgarhuset Sveg 
Dnr Ks 2018/403 
 
ÄRENDE 
 
Arbetsmiljöverket har vid tillsyn konstaterat att socialkontoret på 
Medborgarhuset är olämpligt att ta emot besökare i. De som kommer 
in i lokalerna kommer i och med inträdet att bryta säkerhetsspärren. 
 
Ett förslag till ombyggnad av före detta vaktmästeriet har tagits fram, 
med högsäkerhetsrum samt mötesrum med lägre säkerhetsklass. De 
föreslagna rummen kan nyttjas vid alla möten med externa aktörer. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avsätter 
900 000 kronor för att möjliggöra att säkerheten på Medborgarhuset 
höjs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- 900 000 kronor avsätts för att möjliggöra att säkerheten på 

Medborgarhuset höjs. 
 
_____  
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Klu § 107 
 
Ombyggnad av kommunkontor i Funäsdalen 
Dnr Ks 2018/399 
 
ÄRENDE 
 
Arbetsmiljöverket har vid tillsyn konstaterat att socialförvaltningen inte 
får ta emot besökare på kommunkontoret i Funäsdalen innan 
säkerhetsåtgärder vidtagits. Ett förslag att bygga om lokalerna har 
tagits fram med bland annat besöksrum med två utgångar, 
avstängningar mot resten av huset samt säkerhetsuppgradering av 
reception. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avsätter 
600 000 kronor för att möjliggöra att säkerheten på kommunkontoret i 
Funäsdalen höjs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- 600 000 kronor avsätts för att möjliggöra att säkerheten på 

kommunkontoret i Funäsdalen höjs. 
 
_____  
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Klu § 108 
 
Lån till Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
Dnr Ks 2018/441 
 
ÄRENDE 
 
Destination Funäsdalen och dess medlemmar kommer under åren 
2018—2021 genomföra projektet "Spår och leder i Funäsfjällen" 
Projektansökan har bifallits hos tillväxtverket. 
 
En kassaflödesanalys har gjorts för projektet, vilken visar att ytterligare 
extern finansiering kommer att behövas under delar av projekttiden. 
Kontakt har tagits med Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar om att 
kunna tillhandahålla denna likviditet. En förutsättning för att Stiftelsen 
skall kunna fullgöra detta är att man förstärker sin likviditet genom att 
erhålla ett lån från kommunen under projekttiden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige medger 
Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar ett lån uppgående till 1 000 000 
kronor. Förvaltningen föreslår vidare att lånet i sin helhet ska 
återbetalas 2021-12-15 och att årlig ränta ska utgå under låneperioden 
med 3 % 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
ändringen att stiftelsen beviljas högst en miljon kronor som betalas ut 
mot avrop, samt att skulden ska återbetalas senast 2021-12-15. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes ändringsyrkande och finner att 
det bifalls. 
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Klu § 108, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar medges ett lån uppgående till 

högst 1 000 000 kronor. 
 
- Lånet betalas ut mot avrop. 
 
- Årlig ränta utgår under låneperioden med 3 %. 
 
- Skulden ska återbetalas senast 2021-12-15. 
 
_____
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Klu § 109 
 
Översyn av VA-taxans brukningsavgift gällande flerbostadshus 
Dnr Ks 2018/444 
 
ÄRENDE 
 
Idag gör kommunens VA-taxa ingen skillnad på brukningsavgiften 
mellan lägenheter i flerbostadshus och villor. I merparten av Sveriges 
kommuner gör man skillnad på avgiften mellan de olika 
boendetyperna. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att se över avgiftsfördelningen inom ramen för 
kommunens VA-taxa vad gäller debiteringen av brukningsavgifter 
avseende flerbostadshus gentemot villor. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över 

avgiftsfördelningen inom ramen för kommunens VA-taxa vad gäller 
debiteringen av brukningsavgifter avseende flerbostadshus 
gentemot villor. 

 
_____
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Klu § 110 
 
Översyn av VA-taxan 
Dnr Ks 2018/443 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen står inför kommande investeringar i VA-anläggningar och 
vissa investeringar har redan gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer också att behovet att underhålla befintliga VA-anläggningar 
kommer att växa. 
 
Brukningsavgiften för en normalvilla är i Härjedalen 6105 kronor/år 
(2018), vilket är en relativt låg avgift jämfört med avgifter i andra 
kommuner med liknande förutsättningar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltnignen föreslår att brukningsavgiften i 
kommunens VA-taxa höjs med 10 %. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att ärendet hänskjuts till 
kommunstyrelsen att bereda inför beslut i fullmäktige. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i 

fullmäktige. 
 
_____
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Klu § 111 
 
Medgivande till ny ägare att ändra Ytterhogdals 
produkter AB:s bolagsordning 
Dnr Ks 2018/382 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, Kf § 33/2018, att ge 
Härjegårdar Fastighets AB tillstånd att sälja samtliga aktier i 
Ytterhogdals Produkter AB (YPRO). YPRO har sedermera sålts. 
Bolagets nye ägare tillåts inte att ändra bolagsordningen utan 
medgivande från kommunfullmäktige.  
 
Eftersom YPRO numer till sin helhet har en annan ägare, är 
kommunens intressen i bolaget obefintliga. Det finns inte heller därför 
någon anledning att de bestämmelser i bolagsordningen som hindrar 
att densamma ändras utan kommunfullmäktiges medgivande ska 
finnas kvar. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Bolagsordningen för Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) får fritt ändras 
av bolaget, samt att det står bolaget fritt att ta bort den eller de 
bestälmmelser i bolagsordningen som anger YPRO som ett kommunalt 
ägt bolag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens beslut och finner att 
det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Bolagsordningen för Ytterhogdals Produkter AB (YPRO) får fritt 

ändras av bolaget. 
 
- Det står bolaget fritt att ta bort den eller de bestämmelser i 

bolagsordningen som anger YPRO som ett kommunalt ägt bolag. 
 
_____  
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Klu § 112 
 
Minoritetshandlingsplan 
Dnr Ks 2018/442 
 
ÄRENDE 
 

Kommunen ingår från och med den 1 januari 2012 i 
förvaltningsområdet för det samiska språket och omfattas av Lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Den nya 
lagen ställer särskilda krav på förvaltningskommunerna i arbetet med 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Lagen har över tid 
reviderats och från och med den första januari 2019 måste alla 
kommuner ha antagit riktlinjer för sitt respektive minoritetspolitiska 
arbete. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
minoritetshandlingsplan för kommunen. Förslaget innehåller långsiktiga 
mål, delmål, riktlinjer och åtgärder. Planen ska revideras år 2020/2021. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet 
avstår från att lämna förslag och låter kommunstyrelsen bereda 
ärendet vid sammanträdet den 12 september. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottet avstår från att lämna förslag och låter 

kommunstyrelsen bereda ärendet vid sammanträdet den 12 
september. 

 
_____  
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Klu § 113 
 
Ägarstyrning av de kommunala bolagen och kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
Dnr Ks 2018/434 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha uppsikt 
över den verksamhet som bedrivs i nämnder, gemensamma nämnder, 
kommunalförbund och hel- eller delägda bolag. Kommunstyrelsen ska 
också (enligt 6 kap. 8 § kommunallagen) i årliga beslut för varje hel- 
och delägt bolag prova om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunens möjligheter att styra de kommunala bolagen ges främst 
genom bolagsordning, ägardirektiv och i förekommande fall 
aktieägaravtal. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en rutin för 
fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och föreslår 
kommunstyrelsen att fastställa förslaget som kommunens rutin. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltnignens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Rutin för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktplikt fastställs. 
 
_____
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Klu § 114 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr Ks 218/443 
 
ÄRENDE 
 
Sedan 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag i Sverige och efter 
valet 2018 kommer kommunfullmäktige att ha 31 ledamöter istället för 
39. Dessa två omständigheter gör att kommunfullmäktiges 
arbetsordning måste uppdateras för att anpassas till dessa nya 
omständigheter. 
 
Kommunledningsförvaltnignen har tagit fram förslag till en ny 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Utöver ändrade hänvisningar till 
relevant lagtext och en ändring av antalet ledamöter och ersättare, har 
redaktionella och formella ändringar gjorts. Bland annat har förfarandet 
kring interpellationer och frågor givits mer bestämda former. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till arbetsordning 
för kommunfullmäktige antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige antas. 
 
_____  
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Klu § 115 
 
Sammanträdesdagar 2019 
Dnr Ks 2018/435 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar själva om sina 
sammanträdesdatum. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdatum 2019 och föreslår kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen att fastställa sina respektive sammanträdesdagar 
enligt förslaget. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 12 september ta fram ett nytt förslag till 
sammanträdedatum 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut. 
 
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför 

kommunstyrelsens sammanträde den 12 september ta fram ett nytt 
förslag till sammanträdedatum 2019. 

 
_____  
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Klu § 116 
 
Ändring av kommunfullmäktiges beslut, Kf § 91/2017, att bifalla 
medborgarförslag om sophämtning på Haraldsåsen, information 
Dnr Ks 2018/303 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige biföll den 12 juni 2017, Kf § 91/2017, ett 
medborgarförslag om att ändra beslut om sophantering på 
Haraldsåsen. Fullmäktiges beslut har aldrig verkställts. Miljö- och 
byggnämnden utövade som tillsynsmyndighet tillsyn över 
renhållningsavdelningen, men lämnade den uteblivna verkställigheten 
utan åtgärd eftersom kommunfullmäktige kan anses ha överskridit sina 
befogenheter. miljö- och byggämndens beslut att inte vidta åtgärder 
har överklagats. 
 
Sedan miljö- och byggnämnden beslutat att avstå från åtgärder mot 
renhållningsavdelningen behandlade kommunfullmäktige vid 
sammanträdet den 18 juni 201, Kf § 131/2018, frågan om att eventuellt 
upphöva fullmäktiges beslut att bifalla medborgarförslaget. Fullmäktige 
beslutade då att invänta Länsstyrelsens avgörande i överklagan av 
miljlö- och byggnämndens beslut. 
 
Länsstyrelsen har nu avgjort den tidigare nämnda överklagan. 
tillsammans med en klagan mot kommunstyrelsens uteblivna 
verkställighet av det bifallna medborgarförslaget. Båda överklaganden 
avslås av Länsstyrelsen. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 117 
 
Övrig fråga, ombyggnad nedre Fjällviolen i Funäsdalen 
 
ÄRENDE 
 
Lars-Olof Mattsson (M) ställer frågan om vilket beslut som gäller för 
nedre Fjällviolen. Det råder vid Härjegårdar oklarhet om lokalerna ska 
användas av skolan eller byggas om till personalbostäder. 
 
Kommunledningsutskottet konstaterar att kommunstyrelsen den 12 juni, 
Ks § 147/2018, beslutade att nedre Fjällviolen ska göras om till 
bostäder för uthyrning till säsongsanställda. 
 
_____ 


