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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 

   
1 Oppositionsråd, information 

2 Medfinansiering till projekt Vision Lofsdalen 

3 Översiktsplan, information 

4 Medborgarförslag om att södra Härjedalen ska tillhöra Mora sjukhus 

5 Eventuell ny sträckning E45, information 

6 Eventuellt köp Funäsdalen 72:8 

7 Aktuella näringslivsärenden 

8 Reglemente näringslivsråd 

9 Aktuellt från HR-avdelningen 

10 Allmän ekonomisk information 

11 Ny webbplats 

12 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

13 Utvärdering av Härjedalens kommuns arbete i samband med skogsbränderna 
sommaren 2018 

14 Övrig fråga, information inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 

15 Övrig fråga, eventuell ny sträckning av europaväg 45 

 ______ 
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Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.15–16.20 
  
Beslutande Anders Häggkvist (C), ordförande 
 Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
 Olle Larsson (LPO) 
 Magnus Karlsson (S) 
  
Ej beslutande Bengt-Arne Persson (L), ej tjänstgörande ersättare 
 Billy Anklew (LPO), ej tjänstgörande ersättare 
 Johan Fredholm (M), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef §§ 1 & 10 
 Helena Fjellgren, Vison Lofsdalen § 2 utom beslut 
 Helena Åkerlind, handläggare avdelningen för utveckling och tillväxt 

§ 2 utom beslut 
 Cilla Gauffin, miljö- och byggchef § 3 
 Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, stadsarkitekt § 3 
 Elise Nilsson, planingenjör § 3 
 Björn Wedin, projektledare trafikverket § 5 
 Annika Krylén, trafikverket § 5  
 Niklas Dahlström, WSP Group § 5 
 Bo Eskebaek, WSP Group § 5  
 Jan Vallin, WSP Group § 5 
 Pär Olofsson, vd Vatten och miljöresurs § 6 
 Sofia Nisses, vattenchef Vatten och miljöresurs § 6 
 Jonas Kojan, chef avdelningen för utveckling och tillväxt §§ 7–8 
 Britt Paju, HR-chef §§ 7–9 
 Anna Elfqvist, kommunikatör § 11 
 Åsa Evertsdotter, kommunikatör § 11 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. § 1–15 
 Johan Höglund 
Ordförande 

...................................................... § 1–15 
 Anders Häggkvist 
Justerare 

….................................................. § 1–15 
 Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
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 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 § 1 
 
Oppositionsråd, information 
 
ÄRENDE 
 
Kommunledningsutskottet diskuterar hur, och på vilka grunder, 
oppositionsråd för innevarande mandatperiod och i framtiden ska 
utses. 
 
_____  
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Klu § 2 
 
Medfinansiering till projekt Vision Lofsdalen 
Dnr Ks 2018/424 
 
ÄRENDE 
 
Företagarföreningen i Lofsdalen, Lofsdalsfjällens Turistnäring 
Ekonomisk Förening, ansöker om medfinansiering till projektet 
Vision Lofsdalen. Syftet med projektet är skapa tre modeller för att 
främja entreprenörskap och för att skapa ett företagsvänligare 
klimat. Projektet kommer även att investera i avancerad 
produktutveckling av multileder för att skapa hållbara 
reseanledningar där påfrestningen på naturen, floran och faunan är 
så liten som möjligt, trots ett ökat antal besökare. De investeringar 
som görs ska alltid belysas ur ett tillgänglighets-, hållbarhets- och 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Projektets planerade budget är 12 700 000 kronor, vilket ska 
finansieras av de flesta företagen i Lofsdalen samt med hjhälp av 
offentlig finansiering.  
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
medfinansiering av utvecklingsprojektet Vision Lofsdalen med 
900 000 kronor fördelat på tre år 2019––2021. 300 000 kronor 2019, 
finansiering ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter; 
300 000 kronor per år 2020––2021, särskilt budgeterat. 
 
YRKANDE  
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen att avslå Vision Lofsdalens ansökan. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsurskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
-- Vision Lofsdalens ansökan om medfinansiering avslås. 
 
_____  
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Klu § 3 
 
Översiktsplan, information 
 
ÄRENDE 
 
Miljö- och byggchef Cilla Gauffin tillsammans med planingenjör Elise 
Nilsson och stadsarkitekt Eli Larsdotter Brynhildsvoll informerar om 
det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Härjedalens kommun. 
 
Enligt preliminär tidsplan bör kommunstyrelsen kunna fastställa 
förslag till översiktsplan vid sammanträdet i april. 
 
_____  
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Klu § 4 
 
Medborgarförslag om att södra Härjedalen ska tillhöra Mora sjukhus 
Dnr Ks 2018/553 
 
ÄRENDE 
 
Siv Reffel, Lillhärdal, föreslår att södra Härjedalen ska tillhöra Mora 
sjukhus.  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det med några få undantag 
respektive landstings i Sverige ansvar att erbjuda hälso- och 
sjukvård till den som är folkbokförd inom landstinget. Förslaget får 
alltså förstås så att kommunen skulle vidta åtgärder för att ändra 
indelningen i landsting, så att de södra delarna av Härjedalen skulle 
komma att höra till Dalarnas landsting. 
 
Kommunen får inte själv ändra, eller ansöka om ändring av, 
Sveriges indelning i landsting. Beslutsrätten i frågan tillhör 
regeringen eller i vissa fall kammarkollegiet. En ansökan om ändring 
kan göras av något av de landsting som skulle beröras av 
ändringen, eller av medlem i något av de landsting som skulle 
beröras av ändringen. Kommunen kan således inte lagligen befatta 
sig med frågan i medborgarförslaget. Däremot har förslagsställaren 
själv möjlighet att hos kammarkollegiet ansöka om en ändring i 
landstingsindelningen, eller att lämna ett likalydande 
medborgarförslag till Region Jämtland/Härjedalen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget 
avslås. 
 
YRKANDE 
 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att kommunen 
ställer sig positiv till att verka för utökat samarbete över gränser med 
andra sjukvårdsområden. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
Ordförande prövar därefter Mahmoud-Perssons tilläggsyrkande och 
finner att det bifalls. 
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Klu § 4, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
- Kommunen ställer sig positiv till att verka för utökat samarbete 

över gränser med andra sjukvårdsområden. 
 
_____
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Klu § 5 
 
Eventuell ny sträckning E45, information 
 
ÄRENDE 
 
Trafikverkets projektledare Björn Wedin och Annika Krylén (också 
från Trafikverket), tillsammans med Jan Vallin, Bo Eskebaek och 
Niklas Dahlström från WSP Group, informerar om den planerade 
nya sträckningen av europaväg 45 Rengsjön––Älvros. 
 
_____
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Klu § 6 
 
Eventuellt köp Funäsdalen 72:8 
Dnr Ks 2019/108 
 
ÄRENDE 
 
I en del av projektet VA-2025 så ska frågan om avlopp i 
Funäsdalsområdet lösas. Lokaliseringen av avloppsverket är ytterst 
viktigt då utsläppet i recipienten måste ske till Ljusnedalssjön. 
Naturvärdesinventering inför tillståndsansökan har utförts under 
sommaren 2018 och visar inte på några hinder. Lokaliseringen på 
den marken i tjänstemannaförslaget är också att föredra då 
ledningsdragningen blir kort och risken för lukt minimeras. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Vatten och miljöresurs föreslår att Härjedalens kommun anskaffar 
fastighet Härjedalen Funäsdalen 72:8. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunen lämnar ett 
anbud på den aktuella fastigheten. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Härjedalens kommun lämnar ett anbud på fastigheten Härjedalen 

Funäsdalen 72:8. 
 
_____ 
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Klu § 7 
 
Aktuella näringslivsärenden 
 
ÄRENDE 
 
Utveckling- och tillväxtchef Jonas Kojan informerar om aktuella 
näringslivsärenden. 
 
Informationen inkluderar bland annat en kortare genomgångar av: 
pågående projekt vid näringslivsavdelningen, framtiden för 
näringslivsrådet, lokala och regionala styrdokument som 
avdelningen arbetar med. 
 
Eventuella nya företagsetableringar berörs också. 
 
_____
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Klu § 8 
 
Reglemente näringslivsråd 
Dnr Ks 2019/56 
 
ÄRENDE 
 
En översyn pågår av reglementena för de ”råd” som finns i 
kommunen. Tidigare har reglementena för rådet för pensionärer och 
funktionsnedsatta och samiska rådet reviderats. Ungdomsrådets 
reglemente är på remiss. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer reglemente för näringslivsrådet. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reglemente för näringslivsrådet fastställs. 
 
_____  
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Klu § 9 
 
Aktuellt från HR-avdelningen 
 
ÄRENDE 
 
HR-chef Britt Paju lämnar en information om uppföljningen av 
kommunens sjuktal, vilka sjönk under 2018. 
 
_____  
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Klu § 10 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning vid årsskiftet 2018/2019. Förslag till årsbokslut 
för 2018 är dock inte upprättat än. 
 
_____  
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Klu § 11 
 
Ny webbplats 
Dnr Ks 2019/42 
 
ÄRENDE 
 
Den externa webbplatsen är kommunens huvudkanal för extern 
kommunikation. Härjedalens kommuns webbplats byggdes 2008 
och har vid det här laget brister vilka till stor del kan förklaras av 
webbplatsens ålder. Webbplatsen går inte att utveckla mer; mallarna 
och webbdesignen är för gammal. 
 
Kommunen behöver en modern, ändamålsenlig och användarstyrd 
extern webbplats som möjliggör en effektiv kommunikation på an-
vändarnas villkor och som uppfyller tillgänglighetsdirektiv. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer det avsevärt mer 
ekonomiskt att bygga en ny webbplats än att totalrenovera den 
befintliga. 
 
Inte heller kommunens intranät uppfyller tillgänglighetsdirektiv och 
saknar dessutom användbara och efterfrågade funktioner. På sikt 
kommer det behövas ett uppdaterat eller ett nytt intranät. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
800 000 kronor till att ta fram och bygga en ny extern webbplats 
samt utföra en förstudie inför kommunens framtida interna 
kommunikationskanal. Finansiering ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter. 
 
YRKANDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet återremitteras för 
att klargöra de förväntade vinsterna med att utveckla en ny 
webbplats. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar först sitt yrkande och finner att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Ärendet återremitteras för att klargöra de förväntade vinsterna 

med att utveckla en ny webbplats. 
 
_____  
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Klu § 12 
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dnr Ks 2018/669 
 
ÄRENDE 
 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska 
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje hel- och delägt aktiebolag 
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna (Kommunallagen 6 kap. 9 §). 
 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders och 
gemensamma nämnders verksamhet (Kommunallagen 6 kap. 1 §). 
 
För att fullgöra uppsiktsplikten och för att kunna bedöma om 
bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala 
ändamålet bör en rutin för rapporteringen fastställas. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
fastställer rutin för hanteringen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
enligt förslag, samt fastställer hanteringen av uppsiktsplikten för 
2019 enligt tjänsteutlåtande daterat 2018-12-27. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Rutin för hanteringen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

fastställs enligt förslag. 
 
- Hanteringen av uppsiktsplikten för 2019 fastställs enligt 

tjänsteutlåtande daterat 2018-12-27. 
 
_____  



HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD 
   
Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2019-01-23 17 

 
 

Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 13 
 
Utvärdering av Härjedalens kommuns arbete i samband 
med skogsbränderna sommaren 2018 
Dnr Ks 2019/57 
 
ÄRENDE 
 
Sommaren 2018 drabbades Härjedalen av ett antal skogsbränder. 
Detta ledde till en omfattande insats från flera olika aktörer i 
samhället varav Härjedalens kommun var en. 
 
Enligt Plan för extraordinära händelser i Härjedalens kommun 
2015—2018 (Dnr Ks 2015/248) ska en utvärdering ske efter det att 
Härjedalens kommuns krisledningsorganisation varit verksam i 
någon form. 
 
När bränderna var under kontroll och efterarbetet påbörjats hade 
Härjedalens kommun en dag för utvärdering. Det som framkom 
under denna dag ligger till grund för utvärderingsrapporten. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
rapporten som Härjedalens kommuns utvärdering av sitt arbete i 
samband med skogsbränderna sommaren 2018. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommmunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Rapporten antas som Härjedalens kommuns utvärdering av sitt 

arbete i samband med skogsbränderna sommaren 2018. 
 
_____  
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Klu § 14 
 
Övrig fråga, information inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 februari 
 
ÄRENDE 
 
Ordförande Anders Häggkvist (C) informerar om ärenden som 
kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 6 
februari, utan att ha beretts av kommunledningsutskottet idag. Bland 
annat kommer ansökningar om bygdemedel att behandlas. 
Ansökningarna finns redan idag kommunstyrelsens läsplattor. 
 
_____  
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Klu § 15 
 
Övrig fråga, eventuell ny sträckning av europaväg 45 
 
ÄRENDE 
 
Mot bakgrund av den information som Trafikverket lämnade vid 
dagens sammanträde anmärker Bengt-Arne Persson (L) att 
myndigheten inte har utrett vilka konsekvenser den föreslagna nya 
sträckningen av E45 skulle få för Härjedalens kommun. 
 
Kommunstyrelsen kommer vid sammanträdet den 6 februari besluta 
om ett yttrande till Trafikverket. 
 
_____ 
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