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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 

   
16 Allmän ekonomisk information 

17 Aktuella näringslivsärenden, information 

18 Förutsättningar för inflyttarstrategi, information 

19 Översiktsplan, information 

20 Medborgarförslag om inköp av gåva (halsbandshänge av barfreros) till borgerliga 
vigslar 

21 Arbetsgivarfrågor, information 

22 Medarbetarpolicy 

23 Reglemente krisledningsnämnd 

24 Ändringar i förvaltningsorganisationen 

25 Kommunfullmäktiges beslut om medborgarförslag gällande medborgarcenter 

26 Inlandsbanan som riksintresse 

27 Översyn av lekparker i Härjedalen 

28 Överklagat beslut 2017-06-12 Kf § 120, detaljplan för Messlingen 3:134, 
information 

 _____ 
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Justerandes sign Beslutsexp. 

Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan 09.00–14.45 
  
Beslutande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
 Olle Larsson (LPO) 
 Magnus Karlsson (S) 
 Jenny Hansen (C), tjänstgörande ersättare 
 Bengt-Arne Persson (L), tjänstgörande ersättare 
  
Ej beslutande Billy Anklew (LPO), ej tjänstgörande ersättare 
  
Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef §§ 1, 27 
 Jonas Kojan, chef utveckling och tillväxt §§ 17–18 
 Britt Paju, HR-chef §§ 17, 21–22 
 Cilla Gauffin, miljö- och byggchef § 19 
 Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, stadsarkitekt § 19 
 Elise Nilsson, planingenjör § 19 
 Karin Nordström, handläggare miljö- och byggavdelningen § 19 
 Gunnel Gyllander, kommunchef 
 Johan Höglund, sekreterare 
  
Utses att justera Bengt-Arne Persson (L) 
  
Underskrifter  
Sekreterare 

….................................................. § 16–28 
 Johan Höglund 
Ordförande 

...................................................... § 16–28 
 Lars-Gunnar Nordlander 
Justerare 

….................................................. § 16–28 
 Bengt-Arne Persson 

 
 

 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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Justerandes sign Beslutsexp. 

Klu § 16 
 
Allmän ekonomisk information 
 
ÄRENDE 
 
Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
redovisade resultat för 2018. Vissa poster i budget kommer att 
justeras innan bokslutet är färdigställt. 
 
_____
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Klu § 17 
 
Aktuella näringslivsärenden, information 
 
ÄRENDE 
 
Utveckling- och tillväxtchef Jonas Kojan informerar om aktuella 
näringslivsärenden. Bland annat berättar Kojan om kommunens 
arbete i samband med en större företagsnedläggning i Yterhogdal; 
om möten med berörda gällande framtida utveckling i Funäsdalen; 
om kommunens arbete tillsammans med fiskevårdsområdena 
gällande möjligheten för dessa att inrätta en gemensam fiskeodling; 
om dialoger med Arbetsförmedlingen med anledning av den nya 
statsbudgeten som innebär nedskärningar för myndigheten; om 
revidering av Härjedalskontraktet. 
 
_____
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Klu § 18 
 
Förutsättningar för inflyttarstrategi, information 
 
ÄRENDE 
 
Utveckling- och tillväxtchef Jonas Kojan informerar om arbetet med 
att ta fram en inflyttarstrategi för Härjedalens kommun. Utvecklings- 
och tillväxtavdelningen kommer från Region Jämtland/Härjedalen 
söka medel för att ta fram en vetenskaplig studie som ska lämna 
prognoser 60 år framåt i tiden med avseende på befolknings-
utveckling, digitalisering och teknik, kompetensförsörjning och 
kompetenshöjning samt etablering och tillväxt. 
 
_____ 
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Klu § 19 
 
Översiktsplan, information 
 
ÄRENDE 
 
Miljö- och byggchef Cilla Gauffin tillsammans med planingenjör Elise 
Nilsson, stadsarkitekt Eli Larsdotter Brynhildsvoll och handläggare 
Karin Nordström informerar om det pågående arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för Härjedalens kommun. 
 
Informationen vid dagens sammanträde fokuserar på vad 
riksintressen är och hur dessa ska behandlas i översiktsplanen. 
 
_____  
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Klu § 20 
 
Medborgarförslag om inköp av gåva (halsbandshänge 
av barfreros) till borgerliga vigslar 
Dnr Ks 2017/623 
 
ÄRENDE 
 
Barbro Nässelqvist, Hede, föreslår att par som gifter sig borgerligt i 
Härjedalens kommun ska få ett halsband i form av en ”barfreros” 
snidad i trä. En prototyp som kostar 225 kronor styck inklusive en 
läderrem har tagits fram av Martin Åström i Hede. 
 
I kommunen genomförs under ett år cirka 30 borgerliga vigslar. Idag 
erhålls ingen gåva från kommunen i samband med vigseln. Om 
förslaget skulle genomföras innebär det en kostnadsökning för 
kommunen på cirka 13 500 kronor årligen (60 * 225 kronor). 
Kommunens nuvarande budget för borgerlig vigselförrättning är 
20 000 kronor och kostnadsökningen ryms inte inom befintlig ram. 
 
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 § 21 
 
Arbetsgivarfrågor, information  
 
ÄRENDE 
 
HR-chef Britt Paju informerar om hur HR-avdelningen följer upp 
sjuktalen, om översyn av den administrativa hanteringen av 
löneutbetalningar, samt om årets process gällande löneöversyner. 
 
_____
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Klu § 22 
 
Medarbetarpolicy 
Dnr Ks 2019/201 
 
ÄRENDE 
 
Policyn för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommun 
från februari 2009 har setts över och reviderats. Oavsett om man är 
chef eller inte så är alla kommunens anställda medarbetare i 
Härjedalens kommun. En ny policy förväntas också tydliggöra att 
förutom de förväntningar som finns på alla medarbetare, finns 
ytterligare förväntningar på cheferna i organisationen. 
 
Förslaget har processats i kommunens chefsgrupp och behandlats i 
Centrala Samverkansgruppen. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Medarbetarpolicy för 
Härjedalens kommun fastställs, samt att Policy för ledarskap och 
medarbetarskap i Härjedalens kommun, dnr Ks 2007/26, från 
2009-02-11 upphävs. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Medarbetarpolicy för Härjedalens kommun fastställs. 
 
- Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommun, 

dnr Ks 2007/26, från 2009-02-11 upphävs. 
 
_____  
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Klu § 23 
 
Reglemente krisledningsnämnd 
Dnr Ks 2019/199 
 
ÄRENDE 
 
Enligt lag är kommuner skyldiga att ha en nämnd som fullgör 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid, så kallad 
krisledningsnämnd. Kommunens krisledningsnämnd har haft olika 
utformning över tid, senast har kommunstyrelsen tjänat som 
krisledningsnämnd.  
 
Efter skogsbränderna sommaren 2018 framkom att en 
krisledningsnämnd med färre ledamöter skulle kunna ge 
Härjedalens kommun bättre förutsättningar att agera vid en 
extraordinär händelse. 
 
Ett förslag till reglemente med fem ledamöter och fem ersättare i 
krisledningsnämnden har arbetats fram. Förslaget är även reviderat i 
andra delar för att öka användbarheten och tydligheten i 
dokumentet. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett reviderat reglemente 
för krisledningsnämnden antas. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas. 
 
_____  
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Klu § 24 
 
Ändringar i förvaltningsorganisationen 
Dnr Ks 2019/202 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om organisations-
förändringar och de politiska ansvarsområdena har korrigerats i det 
senaste reglementet för kommunstyrelsen. Ur arkivhänseende är 
dock förändringarna inte tillräckligt dokumenterade utan behöver 
förtydligas. 
 
Kommunledningsförvaltningen består idag av avdelningarna HR, 
Kansli/IT, Ekonomi samt Tillväxt och utveckling. HR, Kansli/IT och 
Ekonomi är rena stödfunktioner till övrig verksamhet. Tillväxt och 
utveckling bedriver mera utåtriktad verksamhet och är därmed mer 
att betrakta som en egen verksamhet och ingen stödfunktion. 
 
Uppdelningen mellan stödfunktioner och övrig verksamhet kan 
förtydligas genom att Tillväxt och utvecklingsavdelningen blir en 
förvaltning. Förvaltningen skulle i så fall finnas under 
kommunledningsutskottets ansvarsområde, och chefen för 
Tillväxtförvaltningen skulle rapportera till och vara direkt underställd 
kommunchefen. Förändringen skulle under dessa förutsättningar 
vara av rent organisatorisk karaktär och inte innebära några 
förändringar i ansvar och befogenheter. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Komunledningsförvaltningen föreslår att förvaltningen för bildning, 
fritid och kultur byter från och med 1 januari 2019 namn till 
bildningsförvaltningen, att fritidsavdelningen tillhör sedan 1 januari 
2019 samhällsbyggnadsförvaltningen, att bibliotek och kultur tillhör 
sedan 1 januari 2019 tillväxt- och utvecklingsavdelningen, samt att 
tillväxt- och utvecklingsavdelningen blir från och med 1 mars 2019 
en förvaltning. Förvaltningen ska innehålla verksamheterna Arbete 
och aktivitet, Näringsliv, Kultur och bibliotek. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Klu § 24, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Förvaltningen för bildning, fritid och kultur byter från och med 1 

januari 2019 namn till bildningsförvaltningen. 
 
- Fritidsavdelningen tillhör sedan 1 januari 2019 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
- Bibliotek och kultur tillhör sedan 1 januari 2019 tillväxt- och 

utvecklingsavdelningen. 
 
- Tillväxt- och utvecklingsavdelningen blir från och med 1 mars 

2019 en förvaltning. Förvaltningen ska innehålla verksamheterna 
Arbete och aktivitet, Näringsliv, Kultur och bibliotek. 

 
_____  
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Klu § 25 
 
Kommunfullmäktiges beslut om medborgarförslag 
gällande medborgarcenter 
Dnr Ks 2019/203 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 23 från 19 februari 2018, att ändra 
växelns uppdrag till medborgarservice, har inte kunnat verkställas 
då kommunen saknar resurser för en utökning av växelns 
arbetsuppgifter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2019, § 9, att anslå 
medel för att ta fram en ny webbplats. Syftet med en ny extern 
webb-plats är bland annat att göra det enklare för medborgarna att 
hitta svar på sina frågor på webben. En utveckling av e-tjänster 
borde också minska antalet frågor till kommunen och växeln. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
upphäver sitt beslut, § 23, den 19 februari 2018 om att ändra 
kommunsväxels uppdrag till medborgarservice, samt att 
Kommunledningsutskottet upphäver sitt sitt beslut § 80, den 16 maj 
2018, om att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av hur 
fullmäktiges beslut kan verkställas på bästa sätt. 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO), biträdd av Bengt-Arne Persson (L), yrkar bifall 
till kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Klu § 25, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Kommunledningsutskottets beslut § 80, den 16 maj 2018, om att 

tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av hur fullmäktiges 
beslut kan verkställas på bästa sätt, upphävs. 

 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- Kommunfullmäktiges beslut § 23, den 19 februari 2018, om att 

ändra kommunsväxels uppdrag till medborgarservice, upphävs 
 
_____
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Klu § 26 
 
Inlandsbanan som riksintresse 
Dnr Ks 2019/135 
 
ÄRENDE 
 
Inlandsbanan används över flera regiongränser och är av betydelse 
för näringslivets transporter. I Härjedalens kommun är charter-
persontrafiken, sommar som vinter, av betydelse för att transportera 
in turister till Härjedalen och dess fjällanläggningar. Resmålet 
Vemdalen/Björnrike/Klövsjö är en nästan lika stor destination som 
Åre. Resmönstret visar också att en hel del nyttjar chartertrafiken 
som kollektivtrafik för att i sin vardag kunna ta tåget inom regionen. 
På Inlandsbanan transporteras skogsråvaror i stor utsträckning och 
timmerterminalen i Sveg är av särskild betydelse för skogsnäringen 
och dess möjligheter till miljövänliga transporter vidare ut till 
industrierna längs kusten. 
 
Inlandsbanan är redan idag en reell möjlighet till omledning från 
angränsande banor som förvaltas av Trafikverket. Att peka ut 
Inlandsbanan som riksintresse stärker både denna omlednings-
funktion samt funktionen vid allvarliga militära/civila kriser i 
samhället. 
 
Inlandsbanan AB driver på uppdrag av ägarkommunerna ett projekt 
för att få till stånd en totalrustning av Inlandsbanan. Just nu har 
Trafikverket i uppdrag att genom en funktionsutredning utreda den 
utpekade bristen Inlandsbanan med anslutande banor. Resultatet av 
denna utredning kan bli att staten beslutar att rusta banan och 
härvid skulle den självklart hävdas vara ett riksintresse. Myndigheter 
som beslutar om riksintresse har möjlighet att i mycket tidiga skeden 
utpeka funktioner/riksintressen. Trafikverket kan utpeka 
Inlandsbanan redan nu för att stärka skyddet inför en kommande 
upprustning. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Härjedalens kommun 
hemställer hos Trafikverket att Inlandsbanan pekas ut som 
riksintresse enligt Miljöbalken. 
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Klu § 26, fortsättning 
 
YRKANDE 
 
Olle Larsson (LPO) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), Lars-Gunnar 
Nordlander (S) och Jenny Hansen (C) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets beslut 
 
- Härjedalens kommun hemställer hos Trafikverket att 

Inlandsbanan pekas ut som riksintresse enligt Miljöbalken. 
 
_____  
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Klu § 27 
 
Översyn av lekparker i Härjedalen 
Dnr Ks 2017/529 
 
ÄRENDE 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2017, § 12, att låta göra 
en översyn av kommunens lekparker. Kommunstyrelsen beslutade 
därefter den 13 december 2017, § 280, att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till omfattning och 
placering av kommunalt förvaltade lekplatser. 
 
Vid sammanträdet den 16 maj 2018, § 84, beslutade kommun-
ledningsutskottet att återremittera ärendet för tydligare redovisning 
av kostnader, för bättre samordning med Härjegårdar Fastighets AB, 
samt för undersökning av möjligheterna till samordning med de 
lekplatser som finns i anslutning till skolor och förskolor. 
 
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att antalet kommunägda 
allmänna lekplatser minskas till två; SJ-parken i Sveg samt Risnäset 
i Funäsdalen, att den lekplats som kommunen förbundit sig att 
anlägga vid Hede Camping i och med försäljningen av fastigheter till 
Hede Företagargrupp, beslut i kommunstyrelsen 2018-03-28 § 75, 
finansieras med medel från försäljningen av HTAB och beräknas 
kosta 400 000 kronor. Förvaltningen föreslår avslutningsvis att 
kostnaden för avvecklingen av lekplatser finansieras inom 
samhällsbyggnadsutskottets budgetram. 
 
BESLUTSGÅNG 
 
Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls. 
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Klu § 27, fortsättning 
 
BESLUT 
 
Kommunledningsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
- Antalet kommunägda allmänna lekplatser minskas till två; SJ-

parken i Sveg samt Risnäset i Funäsdalen. 
 

- Den lekplats som kommunen förbundit sig att anlägga vid Hede 
Camping i och med försäljningen av fastigheter till Hede 
Företagargrupp, beslut i kommunstyrelsen 2018-03-28 § 75, 
finansieras med medel från försäljningen av HTAB och beräknas 
kosta 400 000 kronor. 
 

- Kostnaden för avvecklingen av lekplatser finansieras inom 
samhällsbyggnadsutskottets budgetram. 

 
_____
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Klu § 28 
 
Överklagat beslut 2017-06-12 Kf § 120, detaljplan 
för Messlingen 3:134, information 
Dnr Ks 2019/248 
 
ÄRENDE 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 120 från 2017-06-12, att anta 
detaljplan för Messlingen 3:134 har överklagats. Överklagandet har 
bifallits av mark- och miljödomstolen. 
 
Ärendet kommer behandlas utförligare vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 6 mars, inklusive frågan om en eventuell 
överklagan från kommunens sida. 
 
_____ 


	Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G

