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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 

   
118 Delegationen Unga till Arbete/Kommunala 

praktikplatsbanken, information 

119 Arbetsgivarfrågor, information 

120 Aktuella näringslivsärenden 

121 Renhållningsföreskrifter, revidering 

122 Medborgarförslag om att kommunen säkrar verksamheten för Sveg Golfklubb 

123 Medborgarförslag om att öka lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor inom 
vård- och omsorg 

124 Jo-Jonsvallen Västremmen Älvros 

125 Delägaravgift Destination Vemdalen 

126 Ägardirektiv för det gemensamma VA-och renhållningsbolaget i Härjedalens och 
Bergs kommuner 

127 Revisionsrapport, Kommunens IT-organisation 

128 Översyn av socialnämndens bidragsgivning 

129 Reglemente för revisionen 

130 Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta (HRPF) 

131 Reglemente för Vaajman gïele, samiska rådet 

132 Kommunstyrelsens delegationsordning 

133 Försäljning av delar av Sveg 6:5 

134 Övrig fråga, information vindkraft Ängersjö 

135 Övrig fråga, uppvaktning av landshövdingen med anledning av rennäringens 
riksintresseanspråk 

136 Allmän ekonomisk information 

 _____ 
  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-10-17 2 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00–12.30 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Mats Ericsson (C) 
 Thomas Wiklund (M) 
 Gunilla Zetterström-Bäcke (S) 
 Gottfrid Jonsson (S) 
  
Ej beslutande  
  
  
Övriga deltagare Pär Thornberg, verksamhetskoordinator § 118 
 Kicki Jonasson, praktiksamordnare § 118 
 Britt Paju, HR-chef § 119 
 Jonas Kojan, chef Utveckling och tillväxt § 120 
 Lina Eklund, renhållningschef § 121 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Ola Regnander, ekonomichef 
 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 § 118 
 
Delegationen Unga till Arbete/Kommunala 
praktikplatsbanken, information 
 
ÄRENDE 
 
Praktiksamordnare Kicki Jonasson tillsammans med 
verksamhetskoordinator Pär Thornberg informerar om den kommunala 
praktikplatsbanken och om Delegationen för unga till arbete. 
 
Platsbanken är ett verktyg för att kartlägga samordna 
arbetsplatspraktik inom kommunens verksamheter, med det slutliga 
målet att fler personer ska nå en egen försörjning. 
 
Delegationen för unga till arbete har börjat arbeta med en ny metod 
som kallas ”lokala jobbspår”. Metoden fokuserar på utbildning mot en 
särskild typ av verksamhet. Till exempel finns det för närvarande nio 
personer inom kommunen som utbildar sig till undersköterskor. Ett 
lokalt jobbspår som riktar sig mot servicenäringen är under utveckling. 
För närvarande utreder man vilka utbildningsinsatser som skulle vara 
relevanta för ett sådant spår. Man undersöker också möjligheterna att 
ta fram ett spår som kombinerar arbetsplatspraktik med 
utbildningsinsatser för att nå gymnasiekompetens. 
 
_____ 
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Klu § 119 
 
Arbetsgivarfrågor, information 
 
ÄRENDE 
 
HR-chef Britt Paju informerar om statusen för löneöversynen 2018 
respektive 2019, om genomförda och planerade effektiviseringar inom 
HR-relaterade områden, samt om statusen för arbetet med den 
strategiska kompetensförsörjningsplanen. 
 
_____  
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Klu § 120 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Chef Utveckling och tillväxt, Jonas Kojan, informerar om aktuella 
näringslivsärenden samt om pågående arbete inom Utveckling och 
tillväxt. Informationen inkluderar bland annat statistik och nyckeltal 
samt pågående investerings- och utvecklingsprojekt. 
 
Särskild information lämnas angående kommunstyrelsens uppdrag 
(Dnr Ks 2018/477) att utreda förutsättningarna för ett 
fågelskyddsområde i Skorvdalen. 
 
_____
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Klu § 121 
 
Renhållningsföreskrifter, revidering 
Dnr Ks 2018/239 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19, Kf § 26, att C-områden ska 
tas bort från "renhållningskartan" och att bebyggelse inom dagens 
C-områden helt befrias från renhållningsavgifter. Kommunstyrelsen 
gavs också i uppdrag att revidera kommunens renhållningsföreskrifter. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har kommunstyrelsen tagit fram förslag 
till reviderade föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. Viss 
anpassning har även gjorts av föreskrifterna till det framtida 
kommunala VA- och renhållningsbolaget. Föreskrifterna var utställda 
till granskning under perioden 2018-07-07 till 2018-08-07. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till 
renhållningsföreskrifter antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Förslaget till renhållningsföreskrifter antas. 
 
_____  
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Klu § 122 
 
Medborgarförslag om att kommunen säkrar 
verksamheten för Sveg Golfklubb 
Dnr Ks 2018/270 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att kommunen ska säkra verksamheten 
för Svegs golfklubb. 
 
För det första måste det anses strida mot likställighetsprincipen att 
kommunen ovillkorligt säkrar Svegs GKs verksamhet. Det finns inga 
sakliga skäl för kommunen att genom ett riktat stöd särbehandla Svegs 
GK. Att bifalla medborgarförslaget skulle därför uteslutande på den 
grunden strida mot lag. För det andra kan förslaget ifrågasättas utifrån 
kommunallagens krav på allmänintresse. I kommunallagens förarbeten 
anges att allmänintresset får bedömas i det enskilda fallet utifrån om 
det är lämpligt, ändamålsmässigt och skäligt att kommunen befattar sig 
med angelägenheten. Att, genom att säkra en golfklubbs verksamhet, 
tillhandahålla kommunens medlemmar en möjlighet att spela golf kan 
inte i sig ses som ett kommunalt ändamål av betydande vikt. Inte heller 
kan det anses vare sig skäligt (i relation till nyttan) eller lämpligt att 
kommunen använder skattemedel för att stötta upp verksamheten hos 
en enskild förening i kommunen. 
 
Att generellt främja föreningslivet inom kommunen kan däremot 
betraktas som ett allmänt intresse och för detta har kommunfullmäktige 
beslutat om särskilda riktlinjer för stöd till föreningar. Svegs Golfklubb 
är, precis som andra föreningar, välkommen att söka sådant bidrag. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 123 
 
Medborgarförslag om att öka lönerna för sjuksköterskor och 
undersköterskor inom vård- och omsorg 
Dnr Ks 2018/269 
 
ÄRENDE 
 
Leif Eriksson, Sveg, föreslår att lönerna för anställda ”på golvet” inom 
vård och omsorg höjs med 20 procent under en 2-årsperiod.  
 
Löner bestäms i stor utsträckning genom centrala kollektivavtal. De 
centrala kollektivavtalen tecknas genom Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), som är arbetsgivarorganisation för alla kommuner. 
Lönen är en viktig del i att kunna locka fler att söka sig till yrken inom 
vård och omsorg men också, vilket nämns i förslaget, för att den som 
är anställd ska ha en bra levnadssituation. Vid sidan av lön är 
kvalitetsarbete, med fokus på kompetensutveckling och arbetsmiljö, 
ute i verksamheterna en viktig del i att dels kunna locka fler att söka sig 
till yrken inom vård och omsorg men även en möjlighet för de som 
redan är anställda att kunna utvecklas i arbetet och vara delaktiga i 
verksamhetens utveckling. 
 
Enligt en jämförelse, från SKL, med övriga kommuner i Sverige 2017 
är medianlönen per månad för en undersköterska i Härjedalens 
kommun 27 359 kronor, att jämföra med en medianlön på 26 109 
kronor i övriga kommuner med under 25 000 innevånare. Medianlönen 
per månad för sjuksköterskor i Härjedalens kommun ligger på 35 950 
kronor jämfört med 33 825 kronor i övriga kommuner med under 
25 000 innevånare. Även i en länsjämförelse med andra kommuner har 
kommunen relativt höga löner. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
_____  
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Klu § 124 
 
Jo-Jonsvallen Västremmen Älvros 
Dnr Ks 2018/463 
 
ÄRENDE 
 
Bergvik Skog har erbjudit kommunen att ta över den kulturminnes-
förklarade Jo-Jonsvallen på Västremmen, fastighet Älvros Kyrkby 6:6. 
 
Renoveringar har utförts för 200 000 kronor av Jamtli under tiden 
september – oktober 2017. 
 
Kostnaderna för framtida renoveringar kommer att vara stora då 
Bergvik skog redan informerat om att fler åtgärder kommer att krävas i 
framtiden. Det kommer också medföra en extra kostnad i form av 
personella resurser (alternativt entreprenad) för vidare kontinuerligt 
fastighetsunderhåll, administration för eventuellt utarrendering eller om 
kommunen önskar använda fäboden för till exempel pedagogiska 
ändamål inom exempelvis skolverksamhet. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltingen föreslår att kommunen tackar nej till 
erbjudandet om att ta över fäbodvallen Jo-Jons från Bergvik Skog. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Kommunen tackar nej till erbjudandet om att ta över fäbodvallen Jo-

Jons från Bergvik Skog. 
 
_____  
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Klu § 125 
 
Delägaravgift Destination Vemdalen 
Dnr Ks 2018/486 
 
ÄRENDE 
 
Härjedalens kommun sålde under hösten 2015 det helägda bolaget 
Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB). I samband med detta 
sålde HTAB sina aktier i Destination Vemdalen AB till kommunen. 
 
Som innehavare av aktierna har kommunen tagit över bolagets 
skyldigheter gentemot destinationsbolaget, inklusive ansvaret att 
betala delägaravgift. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen betalar en 
delägaravgift, för perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019, om 
115 900 kronor till Destination Vemdalen. Finansiering med de medel 
som erhölls i samband med försäljningen av Härjedalens 
Turistanläggningar AB. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Kommunen betalar Destination Vemdalen 115 900 kronor för 

delägaravgift. 
 
- Avgiften avser perioden 1 september 2018 till 31 augusti 2019. 
 
- Betalningen finansieras med de medel som erhölls i samband med 

försäljningen av Härjedalens Turistanläggningar AB. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2018-10-17 11 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 126 
 
Ägardirektiv för det gemensamma VA-och renhållningsbolaget 
i Härjedalens och Bergs kommuner 
Dnr Ks 2018/476 
 
ÄRENDE 
 
Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat om ett gemensamt 
bolag för VA- och renhållningsverksamhet med säte i Härjedalens 
kommun. I juni 2018 beslutades om samverkansavtal, aktieägaravtal 
och bolagsordning. 
 
Inför starten behöver beslut om ägardirektiv tas av respektive 
kommuns fullmäktige. Styrgruppen har tagit fram förslag på 
ägardirektiv. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till ägardirektiv för det 
gemensamma VA-och renhållningsbolaget i Härjedalens och Bergs 
kommuner antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Förslag till ägardirektiv för det gemensamma VA-och 

renhållningsbolaget i Härjedalens och Bergs kommuner antas. 
 
_____  
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Klu § 127 
 
Revisionsrapport, Kommunens IT-organisation 
Dnr Ks 2018/387 
 
ÄRENDE 
 
I sin revisionsrapport har revisorerna lämnat denna sammanfattning; 
– Prioritera IT-säkerhetsarbetet under 2018 
– Utarbeta tydliga rutiner och mål för IT-avdelningen 
– Uppdatera, förenkla och strukturera upp i alla styrdokument som 

finns och prioritera bland dessa 
– Kartlägg och genomför en risk och sårbarhetsklassning av de cirka 

50 externa IT-system som finns i kommunen 
– Gör regelbundna formella avrapporteringar till KS omkring incidenter 

och datasäkerhet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvaltningens förslag till 
svar på revisionsrapport antas som kommunstyrelsens svar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport antas som 

kommunstyrelsens svar. 
 
_____  
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Klu § 128 
 
Översyn av socialnämndens bidragsgivning 
Dnr Ks 2018/500 
 
ÄRENDE 
 
Socialnämnden har gjort en översyn av hur nämndens budgeterade 
medel för bidrag används och tagit fram ett förslag till ändringar i 
gällande bidragsbestämmelser. 
 
FÖRSLAG 
 
Socialnämndens förslag 
 
- Bidragsbestämmelser för pensionärsföreningar och 

handikapporganisationer ändras så att bidrag utbetalas med 25 
kronor per medlem. 

 
- Pensionärsföreningar och organisationer för funktionsnedsatta 

erbjuds möjlighet, där det är möjligt, att gratis använda lokaler i 
anslutning till äldreboenden i Härjedalen, för styrelse- och 
medlemsmöten. 

 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet 
avstår från att lämna förslag i väntan på att Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta får yttra sig i ärendet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottet avstår från att lämna förslag i väntan på 

att Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta får yttra 
sig i ärendet. 

 
_____  
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Klu § 129 
 
Reglemente för revisionen 
Dnr Ks 2018/445 
 
ÄRENDE 
 
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Det innebär att 
vissa hänvisningar till lagrum i kommunens reglemente för revisionen 
inte längre stämmer. Ett förslag till nytt reglemente för revisionen har 
därför tagits fram. Förutom att uppdatera lagrumhänvisningar har vissa 
mindre ändringar gjorts i språket och i reglementets uppställning. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att reglemente för revisionen 
antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar förvaltningens förslag och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reglemente för revisionen antas. 
 
_____  
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Klu § 130 
 
Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 
(HRPF) 
Dnr Ks 2018/437 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nytt 
reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 
(HRPF). Förslaget innebär i huvudsak förändringar av en mer 
redaktionell natur, som en del av en större översyn av reglementen för 
råden under kommunstyrelsen. Syftet med översynen är att villkoren 
för respektive råds arbete ska vara likartade. 
 
HRPF har lämnat synpunkter på förslaget vid rådets sammanträde Den 
30 augusti 2018 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslag till nytt reglemente 
för Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta antas med 
de ändringar som har föreslagits av rådet vid sammanträdet 
2018-08-30 § 24. Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 
2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Förslag till nytt reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och 

funktionsnedsatta antas med de ändringar som har föreslagits av 
rådet vid sammanträdet 2018-08-30 § 24. 

 
- Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
_____  
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Klu § 131 
 
Reglemente för Vaajman gïele, samiska rådet 
Dnr Ks 2018/438 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till nytt 
reglemente för Vaajman gïele, samiska rådet. Förslaget innebär i 
huvudsak förändringar av en mer redaktionell natur, som en del av en 
större översyn av reglementen för råden under kommunstyrelsen. 
Syftet med översynen är att villkoren för respektive råds arbete ska 
vara likartade. 
 
Vaajman gïele har lämnat synpunkter på förslaget vid rådets 
sammanträde den 13 september 2018. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förslaget till reglemente 
antas med de förändringar som samiska rådet föreslog vid 
sammanträde den 13 september 2018. Nytt reglemente gäller från och 
med den 1 januari 2019. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Förslaget till reglemente antas med de förändringar som samiska 

rådet föreslog vid sammanträde den 13 september 2018. 
 
- Nytt reglemente gäller från och med den 1 januari 2019. 
 
_____  
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Klu § 132 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr Ks 2018/514 
 
ÄRENDE 
 
Med anledning av den politiska omorganisationen måste 
kommunstyrelsen anta en ny delegationsordning, som också inkluderar 
delegationsordningarna för de nämnder som vid årsskiftet kommer att 
upphöra. 
 
Ett förslag till en ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
presenteras vid dagens sammanträde. 
 
YRKANDE 
 
Gunilla Zetterström-Bäcke (S) yrkar att förslaget till delegationsordning 
ändras så att kommunledningsutskottets ordförande, inte 
bildningsutskottets dito, får besluta om yttrande över namnsättning av 
gator och vägar. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det 
bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Förslaget till delegationsordning ändras så att 

kommunledningsutskottets ordförande, inte bildningsutskottets dito, 
får besluta om yttrande över namnsättning av gator och vägar. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 133 
 
Försäljning av delar av Sveg 6:5 
Dnr Ks 2018/529 
 
ÄRENDE 
 
En förfrågan har inkommit angående köp av del av Sveg 6:5 om cirka 
3,8 hektar med option om köp av ytterligare del av Sveg 6:5 om cirka 
5,4 hektar för etablering av datacenter och kontorsverksamhet. Inom 
områdena gäller detaljplan för etanolfabrik med mera, akt 2361-P09/7, 
för industriändamål. Genom det senare området sträcker sig en enskild 
väg till Svegs skyttegilles skjutbanor, vilken köparna vid behov 
förbundit sig att flytta. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen säljer del av 
Sveg 6:5 om cirka 38 000 m² med option om försäljning av ytterligare 
del av Sveg 6:5 om cirka 54 000 m² enligt föreslagna köpekontrakt. 
 
YRKANDE 
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunen säljer del av Sveg 6:5 om cirka 38 000 m² med option 

om försäljning av ytterligare del av Sveg 6:5 om cirka 54 000 m² 
enligt föreslagna köpekontrakt. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 134 
 
Övrig fråga, information vindkraftsutbyggnad Ängersjö 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om planerad 
vindkraftsutbyggnad i Ängersjöområdet. Kommunen har avstyrkt den 
begäran om ändrad höjd på vindkraftverken som det exploaterande 
bolaget har lämnat in. 
 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 135 
 
Övrig fråga, uppvaktning av landshövdingen med 
anledning av rennäringens riksintresseanspråk 
Dnr Ks 2018/105 
 
ÄRENDE 
 
Kommunen har tidigare under året i en skrivelse till Länsstyrelsen 
Jämtlands län uppmanat att densamma skyndsamt begär att 
Sametinget snarast reviderar rennäringens riksintresseanspråk i 
Härjedalens kommun, motsvarande kärnområden, strategiska platser 
samt funktionella samband för områden där rebetesrätt kan påvisas 
föreligga. 
 
YRKANDE  
 
Gottfrid Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsens ordförande får i 
uppdrag att försöka ordna ett möte med länets landshövding, för att 
diskutera rennäringens riksintresseanspråk i Härjedalens kommun. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar Jonssons yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslu 
 
- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att försöka ordna ett 

möte med länets landshövding, för att diskutera rennäringens 
riksintresseanspråk i Härjedalens kommun. 

 
_____  
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 136 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Allmän ekonomisk information brukar lämnas vid 
kommunledningsutskottets sammanträden. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att den allmänna ekonomiska 
informationen idag istället lämnas vid den budgetberedning som följer 
direkt efter kommunledningsutskottets sammanträde. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Allmän ekonomisk information lämnas idag, istället för på 

kommunledningsutskottets sammanträde, vid den budgetberedning 
som följer direkt efter kommunledningsutskottets sammanträde. 

 
_____ 
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