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Beslutande Ledamöter 
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Lars-Olof Mattsson (M) paragrafer 256-261; 263-295 
Ted Länsberg (SD) paragrafer 256-275 

 

Övriga närvarande Henrik Bäck, project manager Arise, paragraf 256 
Emma Dufbäck, projektledare VA 2025, paragraf 257 
Lina Eklund, renhållningschef, paragraf 264 
Robin Loo, avfallsstrateg, paragraf 264 
Marie Erlandsson, entergate, paragraf 265 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Ola Regnander, ekonomichef 
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Sekreterare 
  

Johan Höglund   

Justerare 
  

Bengt-Arne Persson (L)   
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Justerandes sign. 

Paragraf Ärende Diarienummer 

§ 256 Skaftåsens vindkraftpark, information  

§ 257 VA 2025, information 2017/156 

§ 258 Ekonomisk uppföljning  

§ 259 Medborgarförslag om gratis mensskydd på 
kommunens alla kommunala toaletter 

2021/336 

§ 260 Covid-19, information  

§ 261 Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion, 
information 

2020/1030 

§ 262 Medborgarförslag om att det ska finnas en 
arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen 

2021/751 

§ 263 Medborgarförslag om att kommunen ska bidra 
med en bassäng till Funäsdalen alternativt 
renovering av den befintliga i Hotell Funäsdalen 

2021/673 

§ 264 Avfallstaxans konstruktion, information  

§ 265 Medarbetarundersökningen, information  

§ 266 Motion om att göra kommunens lekparker 
tillgängliga för alla 

2021/723 

§ 267 Granskning av kompetensförsörjning 2021/706 

§ 268 Granskning av näringslivsarbete 2021/707 

§ 269 Budget 2022, bildningsförvaltningen 2021/275 

§ 270 Verksamhetsplan och internbudget 
kommunledningsförvaltningen 

2021/796 

§ 271 Budget 2022, samhällsutvecklingsförvaltningen 2021/279 

§ 272 Verksamhetsplan 2022, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

2021/851 

§ 273 Budget 2022, socialförvaltningen 2021/890 

§ 274 Verksamhetsplan 2022, socialförvaltningen 2021/891 

§ 275 the Funäs Festival, kammarmusik 2021/854 

§ 276 Medfinansiering, föreningen Storöns folkpark 2021/913 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-12-15 

 

Justerandes sign. 

 

§ 277 Flytt av Hede bibliotek 2021/897 

§ 278 Ändringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2021/855 

§ 279 Planändring, del av Hede industriområde och del 
av Ljusnedal industriområde 

2021/856 

§ 280 Riktlinjer dödsbohandläggning 2021/884 

§ 281 Framtid för träbjörnen i Sveg 2020/966 

§ 282 Tillsyn av arkivvård 2021 2021/260 

§ 283 Val av ny styrgrupp till VA 2025 2017/156 

§ 284 Val av en kommunstyrelsens representant i 
Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta efter Åke Remén (V) 

2021/831 

§ 285 Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter 
Åke Remén (V) 

2021/832 

§ 286 Val av ersättare i kommunledningsutskottet efter 
Bengt-Arne Persson (L) 

2021/965 

§ 287 Elektroniska underskrifter för justering av 
protokoll 

2021/946 

§ 288 Upphävande av den grafiska manualen 2021/931 

§ 289 Kommunal trafikstrategi 2021-2030 2020/837 

§ 290 Ej verkställda beslut 2021 2021/368 

§ 291 Meddelanden  

§ 292 Delegationsbeslut  

§ 293 Svar på frågor om bortforslingen av bodar och 
dass från rastplatser 

 

§ 294 Val 2022 till riksdag, kommun och landsting  

§ 295 Övrig fråga, rekrytering ny HR-chef  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 256  
 

Justerandes sign. 

Skaftåsens vindkraftpark, information 

ÄRENDE 

Arise AB:s projektledare Henrik Bäck lämnar kommunstyrelsen en 
information om hur arbetet vid Skaftåsens vindkraftpark utvecklas. Parken 
beräknas kunna sättas i drift i större skala efter nyåret 2022, redan idag 
hoppas man kunna starta den första turbinen. Skaftåsens vindkraftpark 
beräknas på lång sikt skapa fem lokala arbetstillfällen.  

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 257  
 

Justerandes sign. 

VA 2025, information 

ÄRENDE 

Projektledare Emma Dufbäck lämnar en information om arbetet i VA 2025. 
Byggnationen av nytt avloppsreningsverk i Funäsdalenområdet pågår. Vad 
gäller överföringsledningar i området projekteras dessa för närvarande; 
konstruktion förväntas kunna påbörjas under 2022. 

I Vemdalenområdet pågår en fördjupad förstudie för att ta ett helhetsgrepp 
om områdets vattenförsörjning och avloppsrening. 

I Sveg pågår för närvarande upphandling av entreprenör för nytt 
avloppsreningsverk, och byggarbeten väntas kunna påbörjas i juni 2022. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 258  
 

Justerandes sign. 

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en uppföljning av 
kommunens ekonomiska ställning till och med slutet av november månad. 
Enligt den prognos Regnander presenterar kommer kommunen vid årets slut 
göra ett positivt resultat om cirka 25 miljoner kronor. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 259 Dnr KS 2021/336 
 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om gratis mensskydd på 
kommunens alla kommunala toaletter 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget, med ändringen att gratis 
mensskydd under en tidsbegränsad period erbjuds på ett urval av kommunala 
toaletter. Utvärdering sker efter ett år, varefter åtgärden kan komma att 
permanentas och/eller utökas. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen på jämställdhetsgrund 
tillhandahåller gratis mensskydd på samtliga kommunala toaletter. Förslags-
ställaren menar att mensskydd är att likställa med toalettpapper, handtork-
papper och tvål. Ett tiotal kommuner har redan infört gratis mensskydd, men 
ingen av dem har i dagsläget till fullo utvärderat tillhandahållandet utifrån 
risker (nedskräpning) och kostnader. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen bedömer att medborgarförslaget är in-
tressant men förordar ett test i mindre skala innan kommunen fattar ett beslut 
om generellt tillhandahållande av gratis mensskydd. Avväganden måste 
göras kring vilka kommunala toaletter som är aktuella, då vissa används så 
lite att det knappast skulle skapa värde. Avväganden behöver också göras 
kring vilken metod som används för tillhandahållandet (dispenser, dispenser 
med tidsfördröjning eller låda). Förvaltningen vill också gärna se en 
utvärdering från annan kommun innan testet påbörjas. En sådan utvärdering 
förväntas bli tillgänglig vid årsskiftet, varefter ett test kan inledas. 

Ekonomi 
En kommun med ungefär lika många invånare och ungefär lika många 
kommunanställda har avsatt 100 000kr för uppstart och första årets kostnader 
för tillhandahållandet av gratis mensskydd, men initiativet och dess kostnad 
är ännu inte utvärderat. För en tidsbegränsad testperiod föreslås en budget på 
max 75 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget om gratis mensskydd på kommunens 
alla toaletter, med ändringen att det införs som ett test under tidsbegränsad 
period och på ett urval kommunala toaletter. Utvärdering sker efter ett år, 
varefter testet kan komma föreslås permanentas och/eller utökas. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 259, fortsättning Dnr KS 2021/336 
 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Åke Remén (V), 
Bengt-Arne Persson (L), Johan Fredholm (M), Olle Larsson (HP), 
Jenny Hansen (C) och Christer Nordqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Utvecklingsstrateg, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Förslagsställaren 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 260  
 

Justerandes sign. 

Covid-19, information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunstyrelsen en information 
om hur den ökande spridningen av Covid-19 påverkar kommunens 
verksamheter. Kommunen har sedan pandemins början medgett hemarbete, 
så dessa nya rekommendationer påverkar inte direkt de flesta anställdas 
arbetssituation. 

Det finns några rapporterade fall av Covid i verksamheterna, men inget som 
kan kallas utbrott. Däremot förekommer vid skolorna för tillfället ganska 
mycket annan sjukdom.  

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 261 Dnr KS 2020/1030 

 

Justerandes sign. 

Snöprojektet i Sveg, utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion, 
information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunstyrelsen en information 
om projektet att bygga ut konstsnöanläggningen på Svegs skidstadion. 
Allmänna arvsfonden beviljade inte den ansökan om medel som Svegs IK 
(SIK) gjorde. SIK har därför gjort en ny ansökan, där syftet med eventuellt 
beviljade medel är att anlägga en skicrossbana på skidstadion. Ansökan 
gäller fem miljoner kronor. Handläggningstiden vid Allmänna arvsfonden är 
cirka 6 månader, så något svar på den senaste ansökan kan inte väntas förrän 
till våren 2022. Utöver dessa medel behövs en investering för att kunna 
anskaffa 16 stycken ”lansar” för snötillverkning på den sträcka som ligger 
utanför skicrossbanan. 

Kommunens del i projektets kostnader beräknas till cirka 1,2 miljoner 
kronor. Kommunen kommer behöva fatta ett särskilt beslut om denna 
finansiering. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 262 Dnr KS 2021/751 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att det ska finnas en arbetarbuss 
mellan Hede och Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att det ska finnas en arbetspendlarbuss 
mellan Hede och Funäsdalen som överensstämmer med kontorstider. 
 
2021-2022 pågår arbete som kan komma att tillgodose förslagsställarens 
önskemål. Kommunen arbetar med en förstudie om hållbara transporter som 
bland annat ska kartlägga behoven inom gods- och persontransporter. 
Kommunen är också tillsammans med två andra kommuner, destinations-
bolagen och det lokala näringslivet medfinansiär i ett projekt med målet att 
skapa ett sätt att koordinera och samordna alla transportbehov som finns 
inom kommunen. Förstudien och projektet ska användas som vägledning och 
stöd då kommunen upprättar en handlingsplan i syfte att t ex få till hållbara 
arbetspendlartransporter. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om en arbetspendlarbuss mellan 
Hede–Funäsdalen, med ankomsttid klockan 07.00. 

JÄV 

Jenny Hansen (C) närvarar inte vid ärendets handläggning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 
Trafiksamordnare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 263 Dnr KS 2021/673 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunen ska bidra med en 
bassäng till Funäsdalen alternativt renovering av den 
befintliga i Hotell Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen ska bidra med en 
bassäng till Funäsdalen, alternativt renovera den befintliga. 

Härjedalens kommun har ingen möjlighet att bistå med renoveringskostnader 
till privat näringsidkare, i dagsläget finns heller inga planer på att investera i 
en nybyggnation av en kommunal bassäng i Funäsdalsområdet. 

Om möjlighet finns att skriva ett nytt avtal med Hotell Funäsdalen efter 
genomförd renovering avser kommunen fortsätta nyttja bassängen till 
simundervisning. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen ska bidra 
med en bassäng till Funäsdalen alternativt renovering av den befintliga. 

YRKANDE 

Christer Nordqvist (S) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och 
Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 
Avdelningschef kultur och fritid 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 264  
 

Justerandes sign. 

Avfallstaxans konstruktion, information 

ÄRENDE 

Renhållningschefen vid Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB Lina 
Eklund tillsammans med avfallsstrateg Robin Loo lämnar kommunstyrelsen 
en information om hur den kommande avfallstaxan är tänkt att principiellt 
konstrueras. Ett förslag med faktiska avgiftsnivåer presenteras i början av 
2022. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 265  
 

Justerandes sign. 

Medarbetarundersökning, information 

ÄRENDE 

Marie Erlandsson från Entergate lämnar kommunstyrelsen en information 
om den medarbetarundersökning som under hösten genomfördes. 
Kommunens resultat är i stort sett jämförbara med resultaten i andra svenska 
kommuner. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 266 Dnr KS 2021/723 

 

Justerandes sign. 

Motion om att göra kommunens lekparker tillgängliga 
för alla 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) med flera föreslår att kommunen tillgänglig-
hetsanpassar sina lekparker med de lekredskap och den miljö som gör att 
barn och unga med olika funktionsvariationer kan delta i leken. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tilldelats investeringsmedel för att 
rusta upp lekparken vid järnvägsstationen i Sveg och lekparken på Risnäset i 
Funäsdalen. I projektplaneringen ingår att göra vissa delar av ytorna 
anpassade för personer med funktionsvariationer. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin då investeringsanslag för lekparkerna redan finns 
avsatta. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anser att motionen om att göra kommunens lekparker 
tillgängliga är besvarad. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne 
Persson (L) och Billy Anklew (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
fullmäktige bifaller motionen. 

Johan Fredholm (M) biträdd av Olle Larsson (HP) yrkar att 
kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som samhällsutvecklings-
utskottets. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 266, fortsättning Dnr KS 2021/723 
 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns med fleras 
eller Fredholms med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Fredholms med fleras yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla Fredholms 
med fleras yrkande. Nej-röst för att bifalla Reméns med fleras yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Bengt-Arne Persson (L), Åke Remén (V). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
beslutar enligt Fredholms med fleras yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne Persson (L) 
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 269 Dnr KS 2021/275 
 

Justerandes sign. 

Budget 2022, bildningsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens detaljbudget 2022. 

ÄRENDE 

Bildningsförvaltningar har inför det nya verksamhetsåret utformat en budget 
utifrån tilldelad budgetram på 189 115 000 kronor. Det är en ramökning med 
5 000 000 kronor.  

Budgeten är fördelad enligt vad som angivits i anvisningar samt enligt 
skattade kostnader och intäkter inför året 2022. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottet förslag: 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens detaljbudget 2022. 

YRKANDE 

Bengt Arne Persson (L) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke 
Remén (V) och Billy anklew (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige utökar bildningsförvaltningens budgetram med 4 
miljoner kronor. Finansiering genom försäljning av skogsfastigheter. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
och Christer Nordqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 269, fortsättning Dnr KS 2021/275 
 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras 
yrkande eller enligt Perssons med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes med fleras yrkande. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
ordförandes med fleras yrkande, nej-röst för att besluta enligt Perssons med 
fleras yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Bengt-Arne Persson (L), Åke Remén (V). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
beslutar enligt hans eget med fleras yrkande och därmed antar 
bildningsförvaltningens detaljbudget 2022. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne Persson (L) 
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Bildningschef 
Ekonom, bildningsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 270 Dnr KS 2021/796 
 

Justerandes sign. 

Verksamhetsplan och internbudget 
kommunledningsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen. 

ÄRENDE 

Utifrån mål- och budgetdokumentet 2022 ska respektive utskott och 
förvaltning arbeta fram verksamhetsplan och internbudget. Kommun-
ledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och 
internbudget för kommunledningsförvaltningen. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och internbudget 2022 för 
kommunledningsförvaltningen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 271 Dnr KS 2021/279 
 

Justerandes sign. 

Budget 2022, samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens budget för 2022. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommuns förvaltningar har i uppdrag att inför nytt 
verksamhetsår utifrån av fullmäktige tilldelad ram om 106 842 000 kronor 
utforma förslag till budget för kommande verksamhetsår.  

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens budget. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens budget för 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 272 Dnr KS 2021/851 
 

Justerandes sign. 

Verksamhetsplan 2022, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplan 
för 2022. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommuns förvaltningar har i uppdrag att inför nytt verksamhets-
år utforma förslag till en årlig verksamhetsplan för respektive förvaltning. 
Verksamhetsplanen ska vara kopplad till den av kommunfullmäktige 
beslutade visionen och strategin för kommande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen är förvaltningens styrdokument för att på avdelnings- 
och enhetsnivå utarbeta handlingsplaner. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar samhällsutvecklingsförvaltningens verksamhetsplan 
för 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 273 Dnr KS 2021/890 
 

Justerandes sign. 

Budget 2022, socialförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar detaljbudget 2022 för socialförvaltningen. 

ÄRENDE 

Socialförvaltningens budgetram 2022 är 287 610 000 kr. Tilläggsanslag för 
lönerevision tillkommer under året. Totalt antal årsarbetare i förvaltningen är 
budgeterat till 392,79. Socialutskottet föreslår följande fördelning av medel: 

Verksamhet År 2022 År 2021 
Ledning, kvalitet och administrativt stöd 14 715 tkr 16 298 tkr 
Äldreomsorg 157 400 tkr 152 173 tkr 
LSS 44 138 tkr 46 136 tkr 
Individ- och familjeomsorg 39 403 tkr 37 702 tkr 
Legitimerad personal 31 954 tkr 27 005 tkr 
Summa totalförvaltningen 287 610 tkr 279 314 tkr 

Hemtjänst: 
Enligt nyckeltalsberäkningen utförs 80 % av beviljade insatstimmar och 
ytterligare 10 % avser dubbelbemanning. Effektiviteten (kvoten mellan 
”kundtid” och ”hemma hos-tid”) ska vara 65 % i området Sveg inre, 60 % i 
områdena Funäsdalen, Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede-Vemdalen och 50 % i 
Sveg yttre. Totala antalet insatstimmar beräknas till 8 130 timmar per månad 
jämfört med förra årets 7 774 timmar per månad. Året genomsnitt, 7 135 
timmar per månad, leder till en utökning med cirka 9,7 årsarbetare inför 
2022. Uppskattade beviljade insatstimmar per område redovisas i särskild 
bilaga. 

Boendeplatser: 
Nyckeltal på boendeplatserna är 0,62 årsarbetare per plats inom särskilda 
boenden och 0,72 årsarbetare per plats inom demens, korttids- och 
närvårdsavtalsplatser. Antalet boendeplatser redovisas i särskild bilaga. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar detaljbudget 2022 för socialförvaltningen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 273, fortsättning Dnr KS 2021/890 
 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 274 Dnr KS 2021/891 
 

Justerandes sign. 

Verksamhetsplan 2022, socialförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för socialförvaltningen bestående 
av mål för individ- och familjeomsorg och bistånd samt mål för vård och 
omsorg avseende verksamhetsår 2022. 

ÄRENDE 

I samband med arbetet att ta fram en detaljbudget har avdelningschefer inom 
socialförvaltningen tagit fram verksamhetsmål för individ- och 
familjeomsorg och bistånd, samt vård och omsorg. Målen är på övergripande 
nivå och kommer därefter att brytas ned till enheternas handlingsplaner med 
konkreta aktiviteter och mått för uppföljning.  

Verksamhetsmål är en del av styrsystem för förvaltningens verksamheter.  

Ekonomi 
Verksamhetsmål är kopplade till detaljbudget.  

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för socialförvaltningen bestående 
av mål för individ- och familjeomsorg och bistånd samt mål för vård och 
omsorg avseende verksamhetsår 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschefer socialförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 275 Dnr KS 2021/854 
 

Justerandes sign. 

the Funäs Festival, kammarmusik 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beviljar 40 000 kronor från kommunstyrelsens konto för 
medfinansiering. 

Medfinansieringen villkoras med att övriga finansiärer bidrar med sin del och 
att kulturskolan erbjuds ungdomskurser och festivalkonsert för de unga samt 
att ett samiskt samråd genomförs om en del av programinnehållet, enligt 
arrangörens förslag. 

ÄRENDE 

Den ideella Nordiska kammarmusikföreningen/Old Ox Kammarmusik plan-
erar att den 18-20 augusti 2022 genomföra den första the Funäs Festival. 
Föreningen ansöker om medfinansiering om 100 000 kr. Evenemanget ska bli 
en årligen återkommande internationell kammarmusikfestival i unik natur 
och kultur med världsartister. Här kan härjedalingar, natur- och kulturentu-
siaster, föreningsliv, näringsliv, skola, besöksnäring och kammarmusikälsk-
are delta. Upplägget bygger på ett lokalt engagemang med många partners 
där föreningsliv, näringsliv, samhälle och politik samverkar. 
 
Tanken är att bygga en mötesplats för kulturutbyte och att stärka lokala och 
regionala samarbeten med t ex föreningar, kyrkor, Sapmi och skolor. Fest-
ivalen kan bidra till att skapa nya marknader för Funäsfjällen som besöks-
område genom att bygga en tillresande festivalpublik, vilket är vanligt i 
Europa. Med festivalen erbjuds kommuninvånarna ett större kulturutbud 
vilket stärker Härjedalens kommun som bostadskommun. 

Att öka kulturutbudet för både medborgare och tillresande är viktigt. Bristen 
på kultur är idag en utflyttaranledning i Härjedalen. Att få en unik kammar-
musikfestival i Härjedalen gynnar det lokala näringslivet med fler tillresande, 
kulturintresserade medborgare får njuta av världsartister i Härjedalen, den 
samiska befolkningen kan känna stolthet då samiska kompositörer lyfts fram 
i en konsert och barnen i kulturskolan får möjlighet att delta i en 
festivalkonsert tillsammans med Old Ox. 

Ekonomi 
Kommunens medfinansiering på 100 000 kronor fördelas enligt följande: 
- 30 000 kronor, kultur och fritid 
- 30 000 kronor, utvecklingsavdelningen 
- 40 000 kronor, kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 
 
Total budget är 800 000 kronor. Övrig finansiering kommer från region, 
stiftelse, lokalt näringsliv, kulturrådet och biljettintäkter.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 275, fortsättning Dnr KS 2021/854 
 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar 40 000 kronor från kommunstyrelsens 
oförutsedda. 

Medfinansieringen villkoras med att övriga finansiärer bidrar med sin del och 
att kulturskolan erbjuds ungdomskurser och festivalkonsert för de unga samt 
att ett samiskt samråd genomförs om en del av programinnehållet, enligt 
arrangörens förslag. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Mats Ericsson (C) och 
Billy Anklew (-) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag, med ändringen att finansieringen sker 
ur kommunstyrelsens konto för medfinansiering. 

Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt samhälls-
utvecklingsutskottets förslag, med ändringen att kommunen medfinansierar 
festivalen endast under förutsättning att  de samiska delarna i programmet 
byts mot inslag som representerar fjällbondekultur och ”kûkning” (kulning). 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras 
yrkande eller enligt Larssons yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt ordförandes med fleras yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
ordförandes med fleras yrkande, nej-röst för att besluta enligt Larssons 
yrkande. 

Ja-röst: Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), 
Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Bengt-Arne Persson (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Åke Remén (V). 
Nej-röst: Olle Larsson (HP). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 10 ja-röster mot 1 nej-röst 
beslutar enligt hans eget med fleras yrkande. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 275, fortsättning Dnr KS 2021/854 
 

Justerandes sign. 

RESERVATION 

Olle Larsson (HP) 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Avdelningschef kultur och fritid 
Chef elevhälsan och kulturskolan 
Samisk samordnare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 276 Dnr KS 2021/913 
 

Justerandes sign. 

Medfinansiering, föreningen Storöns folkpark 

BESLUT 

Kommunstyrelsen medfinansierar föreningen Storöns folkpark projekt med 
30 procent av 188 500 kronor, förutsatt att projektet blir av. 

Finansiering ur kommunstyrelsens konto för medfinansiering. 

ÄRENDE 

Föreningen Storöns folkpark söker medfinansiering till upprustning av 
samlingslokalerna på Storöns folkpark.  
 
Föreningen står inför investeringar såsom som isolering av tak till servering 
och kök, byggnation av ett godkänt kök och personaltoalett för att kunna 
arrendera ut, samt omdragning av vatten och avlopp. Syftet är att höja 
standarden och tillgängligheten i parkens samlingslokaler för att kunna 
bedriva verksamhet året runt. 
 
Sveg saknar idag lokaler av större mått för uthyrning till större evenemang 
som bröllop, dop, födelsedagsfester och dans för gamla som unga. Folkets 
park har funnits sedan 1947 och är en samlingsplats med stora utrymmen 
både in- och utvändigt som kan användas till nämnda evenemang förutsatt 
att standarden höjs. 
 
Projektets totala kostnad är 188 500 kronor och föreningen har sökt 
finansiering från Boverket som kräver 30 procent kommunal 
medfinansiering, vilket motsvarar 56 500 kronor.  

Projektet bedöms bidra positivt till samhällsutvecklingen i Sveg genom att 
öka möjligheterna till arrangemang året runt på Storön och stärka folkparken 
som samlingsplats för medborgarna. 

Ekonomi 
56 500 kronor ur 2021 års anslag från 00903 Medfinansiering projekt  

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen medfinansierar föreningen Storöns folkpark projekt med 
30 procent av 188 500 kronor, förutsatt att projektet blir av.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 276, fortsättning Dnr KS 2021/913 
 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Ted Länsberg (SD), 
Bengt-Arne Persson (L), Åke Remén (V), Christer Nordqvist (S) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag med tillägget att medfinansieringen 
finansieras ur kommunstyrelsens konto för medfinansiering. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras 
yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Föreningen Storöns folkpark 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 277 Dnr KS 2021/897 
 

Justerandes sign. 

Flytt av Hede bibliotek 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen omfördelar 800 000 kronor från investeringsanslag för 
kommunala lokaler till flytt av Hede bibliotek. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021, § 24, att anslå 60 000 000 
kronor till renovering av Sonfjällsskolan i Hede samt att folkbiblioteket 
skulle flytts ut ur skolbyggnaden. Samhällsutvecklingsförvaltningen har 
undersökt alternativa lokaler och den bäst lämpade lokalen är där 
Handelsbanken tidigare haft kontor. Lokalen ägs av Härjegårdar.  
Flytten kommer att innebära kostnader bland annat i form av ny inredning, 
en satsning på Meröppet och ett barnrum. 

Inredningen som finns på befintligt bibliotek i Hede är föråldrad och utsliten. 
För att följa med i utvecklingen, samt för att ha hela och rena möbler, är det 
nödvändigt att nyinvestera.  

För att på ett bättre sätt kunna möte en våra prioriterade målgrupper, barn- 
och unga, behövs en investering i ett barnrum. Barnrummet kommer då 
fungera som en förlängning till de läsrum för barn som finns på 
huvudbiblioteket i Sveg.  

Meröppet innebär en effektivare organisation där tillgängligheten till 
biblioteket ökar för besökare och där personalen istället har möjlighet att 
fördjupa sig i andra delar av uppdraget enligt biblioteksplanen. 

Ekonomi 
Flytthjälp cirka 16 000 kronor 
Inredning 350 000 kronor 
Barnrum 250 000 kronor  
Meröppet 200 000 kronor  
 
Utökad licenskostnad med cirka 10 000 kronor per år.  

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen omfördelar 816 000 kronor från investeringsanslag för 
kommunala lokaler till flytt av Hede bibliotek.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 277, fortsättning Dnr KS 2021/897 
 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Åke Remén (V), 
Ted Länsberg (SD), Bengt-Arne Persson (L) och Christer Nordqvist (S) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets 
förslag med ändringen att omfördelningen är 800 000 kronor (16 000 kronor 
till flytthjälp stryks). 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras 
yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef fritid och kultur 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 278 Dnr KS 2021/855 
 

Justerandes sign. 

Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning. 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingsförvaltningen och socialutskottet har var för sig 
föreslagit ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. Kommun-
ledningsförvaltningen har sammanställt dessa föreslagna ändringar i ett 
sammanhållet förslag till en ny delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Ändringar i delegationsordningen påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefer 
Kommunsekreterare 
Näringslivsutvecklare 
Handläggare mark och exploatering 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 279 Dnr KS 2021/856 
 

Justerandes sign. 

Planändring, del av Hede industriområde och del av 
Ljusnedal industriområde 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beställer planändring från parkmark till industrimark på 
del av Hede kyrkby 57:8 och 35:37, del av Hede prästbord 1:7 och 1:55, del 
av Funäsdalen 12:81. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har generellt väldigt ont om planlagd industrimark. 
Vid kartläggning av kommunens industrimark, har det uppdagats att delar av 
tillgänglig mark på industriområdet i Hede respektive Ljusnedal, är planlagd 
som parkmark. Dessa markområden önskar förvaltningen planlägga som 
industrimark, då det skulle generera bättre förutsättningar för förvaltningen 
att erbjuda företagare och etableringar mark för utveckling. 

Ekonomi 
På kort sikt påverkar beställningen kommunens ekonomi då planändringar är 
taxefinansierad. 
 
På lång sikt påverkas kommunens ekonomi positivt då det skapas mer säljbar 
industrimark. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beställer planändring från parkmark till industrimark på 
del av Hede kyrkby 57:8 och 35:37, del av Hede prästbord 1:7 och 1:55, del 
av Funäsdalen 12:81. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Näringslivsutvecklare 
Handläggare, mark- och exploatering 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 280 Dnr KS 2021/884 
 

Justerandes sign. 

Riktlinjer dödsbohandläggning 

BESLUT 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för dödsbohandläggning. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ansvarar för handläggningen av dödsboärenden och har 
det yttersta ansvaret för att alla dödsbon får ett avslut, även när den avlidne 
saknar anhöriga eller när dödsboet saknar ekonomiska medel. 

Syftet med riktlinjer är att ge vägledning i det praktiska arbetet och att säker-
ställa rättssäkerheten för den enskilde i handläggning av dödsboärenden. 

Härjedalens kommun har inte tidigare haft riktlinjer för 
dödsbohandläggning. Flertalet andra kommuner har riktlinjer och 
bedömningen är att riktlinjer säkerställer kvalitet och rättssäkerhet i 
handläggning av dödsboärenden. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för dödsbohandläggning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets 
förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Dödsbohandläggare 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 281 Dnr KS 2020/966 
 

Justerandes sign. 

Framtid för träbjörnen i Sveg 

BESLUT 

Kommunstyrelsen förlänger det befintliga optionsavtalet till 2022-06-30. 

ÄRENDE 

Den 9 juni godkände kommunstyrelsen optionsavtalet mellan kommunen 
och Svegs företags- och utvecklingsförening (SFU) om att köpa fastigheten 
Smeden 1. Optionen löper ut den sista december och ännu har inget 
överlåtelseavtal träffats. Detta beror på vissa oklarheter kring fastighetens 
elförsörjning. Fastigheten har idag ingen egen elmätare, utan är inkopplad på 
en mätare till vilken är också är kopplad bland annat gatubelysning. 
Dessutom har SFU uttryckt viss oro för vad man uppfattat som ett fel på 
själva tomtmarken. 

Ett förslag till överlåtelseavtal presenteras för kommunstyrelsen. Det 
föreslagna avtalet har vissa mindre skillnader från optionsavtalet, bland 
annat löses oklarheten med elförsörjningen så att kommunen tar på sig 
ansvaret för elen tills en egen anläggning (det vill säga mätare) installerats på 
fastigheten. Kommunen ansvarar enligt föreslaget avtal också för att denna 
installation genomförs. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen förlänger 
det befintliga optionsavtalet till 2022-06-30.  

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V), Christer Nordqvist (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
enligt samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget med fleras 
yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 282 Dnr KS 2021/260 
 

Justerandes sign. 

Tillsyn av arkivvård 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen tillika arkivmyndigheten lägger tillsynsrapporten till 
handlingarna. 

ÄRENDE 

I enlighet med den gällande tillsynsplanen för arkivvård har tillsyn utförts på 
samtliga av kommunens förvaltningar under 2021. 
 
Resultatet av tillsynen visar att de brister som finns är likartade hos alla 
förvaltningar och därför redovisas tillsynen i en gemensam tillsynsrapport. 
Återkoppling från förvaltningarna till tillsynsfunktionen, i detta fall 
arkivföreståndaren, ska ske i form av en åtgärdsplan. Om åtgärderna inte 
genomförs inom sex månader kommer det att rapporteras till 
arkivmyndigheten och kommunens revisorer. 
 
Tillsynsrapporten ska redovisas till arkivmyndigheten och kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Tillsynsrapporten påverkar inte kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tillika 
arkivmyndigheten lägger tillsynsrapporten till handlingarna. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Arkivarie 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 283 Dnr KS 2017/156 
 

Justerandes sign. 

Val av ny styrgrupp till VA 2025 

BESLUT 

Kommunstyrelsen utser kommunledningsutskottets fem ordinarie ledamöter 
att fungera som styrgrupp för projektet VA 2025. 

ÄRENDE 

Vid arbetet i projektet VA 2025 har det visat sig att många viktiga beslut, för 
att inte säga de flesta, måste tas av kommunstyrelsen. Det har därför inom 
projektet diskuteras om det inte skulle bli en tydligare koppling mellan 
kommunstyrelsen och projektet, om kommunledningsutskottets ordinarie 
ledamöter också fungerade som projektets styrgrupp. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen utser kommunledningsutskottets fem ordinarie ledamöter 
att fungera som styrgrupp för projektet VA 2025. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Valda 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 284 Dnr KS 2021/831 
 

Justerandes sign. 

Val av en kommunstyrelsens representant i 
Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 
efter Åke Remén (V) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer istället för Åke Remén (V) Bengt-Arne Persson (L) 
till kommunstyrelsens representant i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta från och med den 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) har avsagt sig sin plats i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta från och med den 1 januari 2022. Kommunstyrelsen har 
möjlighet att i Reméns ställe utse en annan person som en av 
kommunstyrelsens representanter i rådet. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen istället för honom väljer 
Bengt-Arne Persson (L) till kommunstyrelsens representant i Härjedalens råd 
för pensionärer och funktionsnedsatta från och med den 1 januari 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Vald 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 285 Dnr KS 2021/832 
 

Justerandes sign. 

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Åke 
Remén (V) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer istället för Åke Remén (V) Bengt-Arne Persson (L) 
till ledamot i kommunledningsutskottet från och med den 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) har meddelat sin önskan att från och med den 1 januari 2022 
inte kvarstå som ledamot i kommunstyrelsen kommunledningsutskott. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att i Reméns ställe välja en annan ledamot 
eller ersättare ur kommunstyrelsen till ledamot i kommunledningsutskottet. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen istället för honom väljer 
Bengt-Arne Persson (L) till ledamot i kommunledningsutskottet från och 
med den 1 januari 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Vald 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Namnet 
2021-12-15 

KS § 286 Dnr KS 2021/965 
 

Justerandes sign. 

Val av ersättare i kommunledningsutskottet efter 
Bengt-Arne Persson (L) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Karin Holmin (VH) till ersättare i 
kommunledningsutskottet från och med 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen valde vid dagens sammanträde Bengt-Arne Persson (L) 
till ledamot i kommunledningsutskottet efter Åke Remén (V) från och med 1 
januari 2022. Eftersom Persson sedan tidigare är ersättare i kommun-
ledningsutskottet uppstår bland ersättarna en vakans som bör fyllas. 

YRKANDE 

Bengt-Arne Persson (L) yrkar att kommunstyrelsen väljer 
Karin Holmin (VH) till ersättare i kommunledningsutskottet från och med 1 
januari 2022. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Perssons yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Vald 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 287 Dnr KS 2021/946 
 

Justerandes sign. 

Elektroniska underskrifter för justering av protokoll 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunstyrelsen antar metod för elektroniskt underskrivna beslut, från och 
med 2022-01-01, och intygar de elektroniska underskrifternas giltighet vid 
signeringstillfället och därmed över tid. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige beslutade § 99/2011, att effektivisering av mötesformer 
och utskick av handlingar till kommunens olika sammanträden skulle 
utredas. Fullmäktige beslutade därefter, § 57/2015, att kommunen skulle 
inskaffa läsplattor med syftet att införa digital möteshantering. Härjedalens 
kommun har sedan beslutet togs succesivt övergått från en analog till digital 
hantering av nämnders och styrelsers protokoll. 
 
Nästa steg i digitaliserad nämndadministration att låta samtliga nämnders 
(inklusive utskott) protokoll skrivas under elektroniskt. Kommunstyrelsen 
får i sin roll som arkivmyndighet fatta kommunövergripande beslut för en 
god arkivvård. 
 
Genom att kommunstyrelsen intygar de elektroniska underskrifternas 
giltighet vid signeringstillfället intygas underskrifternas giltighet över tid. 

Ekonomi 
Inköp av tjänst för elektronisk signering ryms inom tilldelad budget 2021. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar metod för 
elektroniskt underskrivna beslut, från och med 2022-01-01, och intygar de 
elektroniska underskrifternas giltighet vid signeringstillfället och därmed 
över tid. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kanslichef 
Sekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 288 Dnr KS 2021/931 
 

Justerandes sign. 

Upphävande av den grafiska manualen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den grafiska manualen från 2013 
samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa nya riktlinjer för 
grafiskt material och platsvarumärke. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommuns grafiska manual fastställdes av kommunfullmäktige 
2013, och det nya platsvarumärket ”pepparkakan” lanserades. Syftet med 
platsvarumärket var att andra än kommunen skulle kunna använda symbolen. 
Efter ett antal år kan konstateras att symbolen inte har haft något större 
genomslag. 
 
I den grafiska manualen finns också ett skyltprogram, som anger hur skyltar 
ska se ut. De välkomstskyltar som satts upp i en del byar följer 
skyltprogrammet. I övrigt har det inte använts.  
 
Den grafiska manualen är i behov av en översyn. Detta bör lämpligen ske i 
samordning med den inflyttar-web som kommunen för närvarande tar fram. 

Ekonomi 
Ärendet bedöms inte innebära några extra kostnader. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
upphäva den grafiska manualen från 2013 samt att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att fastställa nya riktlinjer för grafiskt material och platsvarumärke. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 289 Dnr KS 2020/837 
 

Justerandes sign. 

Kommunal trafikstrategi 2021-2030 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Härjedalens kommun 
2021-2030. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen återremitterade på sammanträdet den 18 augusti (KS § 
154/2021) trafikstrategin för att rätta faktafel och för att komplettera 
strategin med vägsträckorna Sveg-Älvdalen samt Sveg-Särna. Omarbetat 
förslag till trafikstrategi presenteras för kommunstyrelsen. 

Härjedalens kommun har genomfört en process för att ta fram en 
Trafikstrategi som ska bidra till att Härjedalen utvecklas mot ett attraktivt 
och hållbart samhälle. Syftet med strategin är att uttrycka kommunens 
långsiktiga viljeinriktning för trafik- och infrastruktur och att prioritera 
önskvärda åtgärder. Syftet är också att ge vägledning och stöd både vid 
större avvägningsfrågor och mer vardagsnära trafikärenden. Målgrupp för 
strategin är kommunens egna tjänstemän och förtroendevalda, invånare, 
näringsliv samt offentliga aktörer på olika nivåer. 

Målsättning för trafikstrategin 
Trafikstrategin gäller för hela kommunens geografiska yta, och berör frågor 
som både ligger hos den kommunala förvaltningen och hos andra aktörer. 
Tre övergripande långsiktiga mål har tagits fram: 

1. Det ska vara enkelt och tryggt att resa hållbart i Härjedalen  
2. Tillgängligheten ska vara god mellan kommunens tätorter, 

omgivande byar och landsbygd  
3. Härjedalens kommun ska ha goda förbindelser med 

omvärlden 

Prioriterade fokusområden under period 
De övergripande målen gäller för en lång tidshorisont. I närtid lyfts följande 
åtgärder/områden fram som särskilt prioriterade. Dessa prioriteringar tar sitt 
avstamp i flera olika styrdokument. 
I en vidsträckt kommun som vår är en bra infrastruktur nödvändig. 

 Kommunen ska arbeta för att Trafikverket förbättrar sitt 
vägnät i kommunen samt att den regionala infrastrukturen i 
form av buss, tåg- och flygförbindelser utvecklas. 

 Kommunen ska arbeta för att utveckla Härjedalen Sveg 
Airport. Exempel på insatser är; arbeta för en ökad 
medvetenhet och samarbete inom samt utanför kommunen. 
Syftet är att öka antalet resande, utöka stolkapaciteten. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 289, fortsättning Dnr KS 2020/837 
 

Justerandes sign. 

 Kommunen ska fortsätta verka för att Region J/H utvecklar 
den kompletterande kollektivtrafiken, närtrafiken, där 
resenärer kan ringa och beställa sin resa 

 Inlandsbanan ska ”utvecklas”, det vill säga att vi ska arbeta 
för att få till fler avgångar och reguljär trafik på 
Inlandsbanan 

 Infrastruktur för en fossil oberoende fordonsflotta  
 Satsningar på förbättrade gång- och cykelmöjligheter  
 Trafiksäkerhetsprogram, fokus på oskyddade trafikanter 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Härjedalens kommun 
2021-2030. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
samhällsutvecklingsutskottets och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 290 Dnr KS 2021/368 
 

Justerandes sign. 

Ej verkställda beslut 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartalsvis till fullmäktige 
lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande beslut enligt 
dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, 
samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har avbrutits och inte 
återupptagits inom tre månader. 

Rapporten ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur 
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken  
ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön. 

Rapport över kvartal 3 2021 presenteras vid dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Norlander (S) yrkar att kommunstyrelsen 
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 291  
 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftparken Åndberget i 
Härjedalens kommun. Länsstyrelsen Västernorrland 

Avstående av hembudsförbehåll Härjedalen. Dnr KS 2021/900 

Bevakningsrapport grundläggande betaltjänster i Jämtlands län 2021. 
Länsstyrelsen Jämtlands län 

Kontroller av livsmedelsverksamhet. Miljö- och byggnämnden, dnr KS 
2021/293 

Protokoll Samverkansmöte Bildning 2021-08-26 

Protokoll Socialsamverkan 2021-10-27 

Protokoll, Regionstyrelsen §170, 2021-10-06, Förlängning av 
samverkansavtal om hemsjukvård 

Sammanträdesdagar 2022, Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd 

Öppet brev till Trafikverket. Leif Johnson, dnr KS 2021/914 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 292  
 

Justerandes sign. 

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde. 

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokumentid 
140334 

Anställningar november 2021 Flera olika 

Dokumentid 
139670 

Avskrivning fordran Ekonomichef 

KS 2021/337 Bidrag till folkbildnings-
verksamhet 

Kultur- och 
fritidschef 

KS 2021/912 Bidrag till folkbildnings-
verksamhet 

Kultur- och 
fritidschef 

KS 2021/342 Bidrag till folkbildnings-
verksamhet 

Kultur- och 
fritidschef 

KS 2021/343 Bidrag till folkbildnings-
verksamhet 

Kultur- och 
fritidschef 

KS 2021/357 Bidrag till folkbildnings-
verksamhet 

Kultur- och 
fritidschef 

Dokumentid 
2021.4973 

Yttrande över namnsättning av 
väg, Funäsdalen Kåvan 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

KS 2021/936 Yttrande av vägnamn, 
Funäsdalen 23:22, Kåvan 

Kommun-
styrelsens 
ordförande 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 293  
 

Justerandes sign. 

Svar på frågor om bortforslingen av bodar och dass 
från rastplatser 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) ställde vid kommunstyrelsens förra 
sammanträde följande frågor angående bodar och dass på rastplatser i 
kommunen: 

 Var är besluten att ta bort dessa tagna? Protokoll?? 
 Var de kommunens eller trafikverkets bodar? 
 Vad var driftskostnaden för att städa dem och tömma 

sopor/år? 
 Stod de på privat mark eller kommunens? 
 Vem tog beslut om att de skulle sänkas bort? När uppgift 

om att de var i så dåligt skicka att de måste tas bort och 
förverkligas/förstöras, lämnades till personer som ringde 
och frågade om borttagandet.  

 Det visar sig att de nu finns hos andra privatpersoner, 
föreningar och koppling till firman och kommunen som tog 
bort dem.  

 Varför fick inte ex. byalag förfrågan om att sköta dem?  
 Vad kostade bortförandet och uppstädningen efter 

bortförandet?  
 Vem bekostade transporten av bodarna till deras nuvarande 

platser? Ytterberg, Herrö, Furudal.  
 Vem har ansvaret för att ta reda på skräp och avföring på 

dessa platser hädanefter, eftersom det troligen kommer att 
stanna turister och lasttrasporter på dessa platser även i 
fortsättningen? 

 Vad var ursprungs kostanden för att bygga upp bodarna och 
placera ut på dessa? 

Samhällsutvecklingen har i en särskild bilaga sammanställt svar på 
Zetterström-Bäckes frågor. Svaren presenteras för 
kommunstyrelsen. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 294  
 

Justerandes sign. 

Val 2022 till riksdag, kommun och landsting 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) har inför dagens sammanträde önskat en information om 
arbetet inför valet 2022 till riksdag, kommun och landsting. Ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) meddelar att en sådan information kommer att 
lämnas kommunstyrelsen efter att valnämnden sammanträtt i mitten av 
februari 2022. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-12-15 

KS § 295  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, rekrytering ny HR-chef 

ÄRENDE 

Bengt-Arne Persson (L) frågar hur det går för kommunen att rekrytera en ny 
HR-chef. Kommunchef Gunnel Gyllander svarar att två sökande har 
intervjuats och facklige förhandlingar kommer nu att ta vid. 

_____ 
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