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Justerandes sign. 
 

Ärendelista 
 
§ 77 Allmänhetens frågestund  
§ 78 Allmänpolitisk debatt  
§ 79 Interpellation om att Svegs polisstation ska få 

bemanning dygnet runt 
2021/305 

§ 80 Interpellation till socialutskottets ordförande om 
arbetssituationen i omsorgen 

2021/685 

§ 81 Medborgarförslag om att arbetshandlingar och 
utredningar i ärenden bör digitaliseras och gå att 
komma åt via webben 

2021/534 

§ 82 Medborgarförslag om kommunens grönytor 2021/635 
§ 83 Medborgarförslag om att kommunen ska bidra med 

en bassäng till Funäsdalen alternativt renovering av 
den befintliga i Hotell Funäsdalen 

2021/673 

§ 84 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/587 
§ 85 Medborgarförslag om återställande av 

hundrastgården på Storön, Sveg 
2021/589 

§ 86 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/590 
§ 87 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården 

på Storön i Sveg 
2021/591 

§ 88 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

2021/592 

§ 89 Medborgarförslag om att hundrastgård önskas åter 
vid Storön, Sveg 

2021/596 

§ 90 Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 2021/597 
§ 91 Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 

Sveg 
2021/623 

§ 92 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

2021/627 

§ 93 Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 2021/628 
§ 94 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 

återställs 
2021/629 

§ 95 Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

2021/630 

§ 96 Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

2021/631 

§ 97 Medborgarförslag om återställande av 
hundrastgården i Sveg 

2021/632 
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Justerandes sign. 
 

§ 98 Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

2021/638 

§ 99 Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

2021/672 

§ 100 Medborgarförslag om att kommunen upprättar ett 
hållbarhetsutskott 

2021/229 

§ 101 Medborgarförslag om att planera för fossilfria 
bränslestationer i kommunen 

2020/1025 

§ 102 Medborgarförslag om att kommunens skogar 
långsiktigt brukas med miljövänlig teknik och avstår 
från kalhyggebruk och markberedning 

2021/241 

§ 103 Motioner inkomna sedan kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-06-21 

 

§ 104 Motion om samverkan mellan kommunen och 
regionen 

2019/1253 

§ 105 Motion om ny modell för facklig samverkan 2020/755 
§ 106 Motion att återta förslaget att sälja Mobacka i 

Lillhärdal och istället göra Mobacka till ett 
omsorgsboende 

2020/821 

§ 107 Motion om att begränsa politikers arvoden 2020/969 
§ 108 Motion om att kommunfullmäktige ser till att all 

vidare utbyggnad av vindkraft i Härjedalen upphör 
2020/970 

§ 109 Motion om att införa elevhälsa online 2021/40 
§ 110 Motion om öppenhet och transparens 2021/82 
§ 111 Motion om att kommunen ska köpa Senioren i Sveg 

(Krediten 1–4) av Härjegårdar Fastighets AB 
2021/238 

§ 112 Granskning av orosanmälan 2020/560 
§ 113 Revisionsrapport, granskning av intern kontroll 2020/1021 
§ 114 Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 2021/462 
§ 115 Budget 2022 2021/231 
§ 116 Utredning arbetsmarknadsavdelningen 2021/190 
§ 117 Avgift arbetsresor 2021/271 
§ 118 Begäran att få avyttra domaren 13, Sveg 2021/424 
§ 119 Differentierat pris på kommunal tomtmark 2021/358 
§ 120 Revidering av verksamhetsområden för vatten och 

spillvatten 
2021/566 

§ 121 Gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan 
reglemente 

2021/663 
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Justerandes sign. 
 

§ 122 Samarbetsavtal gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

2021/664 

§ 123 Revidering av reglemente för Trygghets- och 
folkhälsoråd 

2021/331 

§ 124 Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

2021/273 

§ 125 Kommunalt partistöd 2021 2021/510 
§ 126 Sammanträdesplan 2022 2021/301 
§ 127 Valdistriktsindelning 2021/674 
§ 128 Ej verkställda beslut 2021 2021/368 
§ 129 Avsägelse från uppdrag, Östen Andersson (S) 2021/660 
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KF § 77  

 

Justerandes sign. 

Allmänhetens frågestund 

ÄRENDE 

En person ställer följande frågor till Lars-Gunnar Nordlander (S): Till vem 
kommunstyrelsen delegerat rätten att avge remissyttranden gällande 
tillståndspliktiga vindkraftsetableringar; hur kommunens arbetsgång ser ut 
under miljöprövningen; hur kommunen under en miljöprövningsprocess 
kommunicerar processen internt samt till allmänheten; vilket kommunalt 
organ som fattar beslut om av- eller tillstyrkan av vindkraftsetablering; vilka 
underlag som ligger till grund för beslut om av- eller tillstyrkan; vilka 
eventuella samråd som föregår ett av- eller tillstyrkansbeslut; hur beslut om 
av- eller tillstyrkan kommuniceras; om översiktsplanen i de delar den gäller 
vindkraftsetableringar efter valen 2014 och 2018 har förändrats eller 
aktualiserats enligt gällande lagstiftning; hur den befintliga översiktsplanen 
tillämpats i de ärenden om av- eller tillstyrkan av vindkraftsetableringar som 
hittills avgjorts; hur pågående vindkraftsetableringar har följts upp och 
dokumenterats sedan översiktsplanen fastställts; hur kommunen säkerställer 
att miljöprövning i fråga om vindkraftsetableringar görs sakligt och 
opartiskt; hur kommunen säkerställer att det arbete som görs och det beslut 
om av- eller tillstyrkan som fattas är sakligt och opartiskt? Nordlander 
besvarar muntligen frågorna. 

En person ställer följande fråga till Lars-Gunnar Nordlander (S): Vilka 
skälen är att kommunen valt att inte teckna avsiktsförklaring om att delta i 
Jämtlands läns regionala Miljö- och klimatsamordning, miljö och 
klimatrådet? Nordlander besvarar muntligen frågorna. 

En person ställer följande fråga till Lars-Gunnar Nordlander (S): Vad gör 
kommunen för att Sverige och Jämtlands län ska leva upp till sin del av 
Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen? Nordlander besvarar 
muntligen frågan 

Då samtliga frågor har besvarats förklarar ordförande frågestunden avslutad. 

_____ 
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KF § 78  

 

Justerandes sign. 

Allmänpolitisk debatt 

ÄRENDE 

Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige två gånger per år hålla en 
allmänpolitisk debatt. Ämnet för dagens debatt är ”Hur vill de olika partierna 
att vi ska leva upp till visionen om en bonde i varje by, konkreta förslag?” 

Deltar i debatten gör Mats Ericsson (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Torbjörn Rensberg (L), Lars-Olof Mattsson (M), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Göran Påhlson (S), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH). 

Sedan talarlistan konstaterats vara tom avslutar ordförande den 
allmänpolitiska debatten. 

_____ 
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KF § 79 Dnr KS 2021/305 

 

Justerandes sign. 

Interpellation om att Svegs polisstation ska få 
bemanning dygnet runt 

ÄRENDE 

Ingegärd Fjällgärde (-) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S). Fjällgärde undrar vilka åtgärder 
kommunens politiska ledning avser vidta för att säkerställa att Svegs 
polisstation bemannas dygnet om? 

Nordlander besvarar skriftligen och muntligen interpellationen. Deltar i 
interpellationsdebatten gör också Olle Larsson (HP), Torbjörn Rensberg (L), 
Lars-Olof Mattsson (M), Göran Påhlson (S) och Karin Holmin (VH). 

_____ 
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KF § 80 Dnr KS 2021/685 

 

Justerandes sign. 

Interpellation till socialutskottets ordförande om 
arbetssituationen i omsorgen 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) ställer en interpellation till socialutskottets ordförande 
Anders Häggkvist (C). Holmin undrar vad som hänt med ett antal 
protestlistor mot det så kallade hälsoschemat som har lämnats till 
kommunen; om Häggkvist bekymras av att personalen vid vården och 
omsorgen inte är nöjd med sin arbetssituation avseende arbetstid och 
möjlighet att påverka arbete kontra ledighet och, om Häggkvist bekymras av 
det, vad han avser att göra? 

Häggkvist besvarar skriftligen och muntligen interpellationen. Deltar i 
interpellationsdebatten gör också Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Göran Påhlson (S) och 
Jeannette Ek (V). 

_____ 
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KF § 81 Dnr KS 2021/534 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att arbetshandlingar och 
utredningar i ärenden bör digitaliseras och gå att 
komma åt via webben 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att arbetshandlingar och utredningar i 
ärenden bör digitaliseras och göras tillgängliga på kommunens webbplats. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att fullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt hennes yrkande och finner 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
IT-chef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 82 Dnr KS 2021/635 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om kommunens grönytor 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunens grönytor ska klippas 
och skötas om. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att fullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt hennes yrkande och finner 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
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KF § 83 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 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen bidrar till anläggning 
av en bassäng i Funäsdalen, alternativt bidrar till renovering av den 
befintliga. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att fullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt hennes yrkande och finner 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 84 Dnr KS 2021/587 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut i detta ärende gäller även de andra 
medborgarförslagen angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer den 
hundgård som tidigare fanns, eller anlägger en ny, på Storön i Sveg. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) biträdd av Lars-Gunnar 
Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ordförande föreslår också att kommunfullmäktige låter beslutet för detta 
medborgarförslag gälla som beslut även för de andra medborgarförslagen om 
hundrastgård som väcks vid dagens sammanträde. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Göran Pålsson (S) yrkar att kommun-
fullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen endast för beredning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om fullmäktige låter beslutet i detta ärende gälla 
samtliga medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om fullmäktige överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut, eller endast för beredning. 
Ordförande finner att fullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 
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KF § 84, fortsättning Dnr KS 2021/587 

 

Justerandes sign. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut, till den 
del det avser att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 85 Dnr KS 2021/589 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
på Storön, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 86 Dnr KS 2021/590 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen åter ordnar en 
hundrastgården på Storön i Sveg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 87 Dnr KS 2021/591 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården på 
Storön i Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 88 Dnr KS 2021/592 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 89 Dnr KS 2021/596 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgård önskas åter vid 
Storön, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen åter anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 90 Dnr KS 2021/597 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om hundrastgård på Storön, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen anlägger en 
hundrastgård på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 91 Dnr KS 2021/623 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastgården i 
Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 92 Dnr KS 2021/627 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återinförs 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 93 Dnr KS 2021/628 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att återinföra hundrastplatser 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återinför 
hundrastplatserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 94 Dnr KS 2021/629 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg 
återställs 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 95 Dnr KS 2021/630 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården 
återuppbyggs 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återuppbygger 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 96 Dnr KS 2021/631 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återuppförande av 
hundrastgården på Storön, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen åter sätter upp 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 97 Dnr KS 2021/632 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om återställande av hundrastgården 
i Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 98 Dnr KS 2021/638 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården, Sveg 
återuppbyggs 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 99 Dnr KS 2021/672 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att hundrastgården i Sveg ska 
återställas 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen återställer 
hundrastgården på Storön i Sveg. 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde paragraf 84 att 
beslutet i det ärendet gäller för samtliga (således även detta) 
medborgarförslag angående hundrastgård som väcks vid dagens 
sammanträde. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 100 Dnr KS 2021/229 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunen upprättar ett 
hållbarhetsutskott 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att Härjedalens kommun ska 
inrätta ett hållbarhetsutskott, för att säkerställa att klimat och 
hållbarhetsfrågor vägs in i varje beslut som fattas. 
 
Härjedalens kommuns vision är ”Ett hållbart Härjedalen”. Hållbar utveckling 
innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  
 
Kommunens strategiska mål utgår från perspektiven i FN:s Agenda 2030 för 
en hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa 
ska vara ledande för de olika utskottens planering av verksamheten och de 
olika beslut som fattas. Eftersom hållbarhetsfrågorna måste vägas in i alla 
beslut som fattas är bedömningen att hållbarhetsfrågorna inte kan hanteras i 
ett separat utskott utan måste vara en aspekt i den ordinarie planerings- och 
beslutsprocessen. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Reméns yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 100, fortsättning Dnr KS 2021/229 

 

Justerandes sign. 

RESERVATION 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 101 Dnr KS 2020/1025 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att planera för fossilfria 
bränslestationer i kommunen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att Härjedalens kommun 
möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer 
i kommunen. 
 
Jämtlands län har arbetat fram en energi- och klimatstrategi 2020-2030, för 
ett fossilbränslefritt 2030. Kommunen ska senast 2022 upprätta en energi- 
och klimatstrategi med tillhörande handlingsplan. Handlingsplanen ska 
användas inom kommunen som vägledning och stöd i samband med 
upprättande av andra planer och program, vid prioriteringar och beslut för att 
nå målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet 
i Härjedalens kommun och Jämtlands län. Inlandsbanan AB och 
näringslivsaktörer i Region Jämtland Härjedalen genomför en förstudie för 
att undersöka de praktiska, ekonomiska och strategiska förutsättningar för 
utbyggnad av tankstationer för förnybara drivmedel, i länet. 
 
I länet kommer utsläppen av växthusgaser främst från användningen av 
fossila bränslen där transporter står för den största delen. För att målet mot 
ett fossilbränslefritt 2030 ska kunna uppnås krävs inte bara ändrade resvanor 
utan också en omställning till förnyelsebara drivmedel. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. Det önskade planeringsarbetet blir 
och är en del i det redan påbörjade arbetet med framtagande av en handlings-
plan för klimatanpassning som inte heller det har någon ekonomisk 
påverkan. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 101, fortsättning Dnr KS 2020/1025 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 102 Dnr KS 2021/241 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunens skogar 
långsiktigt brukas med miljövänlig teknik och avstår 
från kalhyggebruk och markberedning. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen långsiktigt brukar sin 
skog med miljövänlig teknik och avstår från kalhyggesbruk och 
markberedning. 

Mellanskog har under många år förvaltat kommunens skogar och har för 
avsikt att miljöcertifiera kommunens skogar enligt PEFC. PEFC är en 
internationell miljöcertifiering med extra stort ansvar för miljön på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. Det svenska PEFC-systemet bygger på att 
skogsägaren har en certifieringsanpassad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen 
är ett planeringsunderlag för skogsfastighetens skötsel. 

Inför varje avverkning används checklistan Ansvarsfullt skogsbruk. Kontroll 
görs om planerat åtgärdsområde har någon form av naturvärdes- och/eller 
kulturmiljöstatus. Detta kan ske utifrån okulär bedömning vid fältbesök, 
information i OP/GIS-karta eller via andra informationskanaler som 
exempelvis lokala inventeringar via SNF, Länsstyrelsernas 
naturvårdsregister etcetera. Förutom att följa certifieringens kriterier görs en 
naturvårdsbedömning i varje enskilt objekt innan avverkning, objektet 
planeras också i fält där så kallad generell hänsyn till vattendrag, myrar, 
kulturminnen och annat märks ut och digitaliseras. Dessa sänds sedan ut till 
skogsmaskinerna som instruktion. 

I de många år som Mellanskog förvaltat kommunens skogar har det aldrig 
förekommit någon kalhuggning i tätortsnära skogar. Där har det gallrats i 
omgångar, ställts timmerställningar eller fröträd samt i de fall markberedning 
har utförts skett endast med en mycket skonsam metod. Allt för att ta hänsyn 
till människor som gärna och ofta rör sig i dessa skogar. 

Mellanskog har fått i uppdrag att ta fram en ny skogsskötselplan med tydliga 
beskrivningar av den speciella skötseln som ska utföras i de olika områdena. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 102, fortsättning Dnr KS 2021/241 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Lars-Olof Mattsson (M) yrkar att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Reméns yrkande eller 
enligt Mattssons yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt Mattssons 
yrkande. 

RESERVATION 

Margareta Mahmoud-Persson (KD) och Åke Remén (V) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 103  

 

Justerandes sign. 

Motioner inkomna sedan kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-06-21 

ÄRENDE 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni har följande motioner 
lämnats in: 

Motion om att göra kommunens lekparker tillgängliga för alla, Dnr KS 
2021/723 

Motionen bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 104 Dnr KS 2019/1253 

 

Justerandes sign. 

Motion om samverkan mellan kommunen och regionen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

ÄRENDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att möjligheter till samverkan över den 
primär- och sekundärkommunala gränsen ska utredas för att se vad regionen 
och kommunen kan göra för att behålla och utveckla kvaliteten på sina 
uppdrag. 
 
Samverkan med regionen sker inom ett antal områden, främst inom barn och 
utbildning, vård och omsorg, kultur och folkhälsa. Inom dessa områden finns 
redan idag samverkansarenor där det pågår ett kontinuerligt arbete med att 
förbättra samverkan och utveckla kvalitet. I dessa befintliga arenor deltar 
både ansvariga tjänstemän och politiker. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige anser att 
motionen är besvarad. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Nordlanders yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 105 Dnr KS 2020/755 

 

Justerandes sign. 

Motion om ny modell för facklig samverkan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V), föreslår att 
- skriva in i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga representanter 
får bjudas in till alla nämnders/styrelsens sammanträden 
- skriva in i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga ledamöter har 
rätt att närvara med yttranderätt vid nämnds/styrelses behandling 
- fackliga representanter bjuds in till kommunfullmäktige minst en gång per 
år för att informera politikerna om de anställdas situation 
-Härjedalens kommun ska utreda hur kommunen ska stärka den fackliga 
samverkan och redovisa det för kommunfullmäktige. 
 
I det gällande reglementet för kommunstyrelsen, § 22, står att ”vid 
sammanträden med varje utskott har en personalföreträdare rätt att delta. 
Företrädare och ersättare till respektive utskott utses av de lokala och 
kollektivanslutna arbetstagarorganisationerna. Närvarorätten begränsas i 
enlighet med vad som framgår av kommunallagens 7 kap 14 §. 
Personalföreträdarna får delta i överläggningarna, men inte i besluten”. 
Vänsterpartiets två första yrkanden är i den delen således redan tillgodosett. 
 
I Härjedalens kommun finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och 
de fackliga organisationerna som reglerar den fackliga samverkan och dess 
olika former och nivåer. Om de fackliga organisationerna vill ändra på 
formerna för denna samverkan finns möjligheten att förhandla om avtalet. I 
den övergripande centrala samverkansgruppen (CSG) förs också 
diskussionen om hur samverkan kan utvecklas och bli bättre inom ramen för 
samverkansavtalet. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 105, fortsättning Dnr KS 2020/755 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Reméns yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att besluta enligt Reméns yrkande. 
Ja-röst: Billy Anklew (-), Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), 
Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), 
Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), 
Karin Holmin (VH). 
Avstår: Torbjörn Rensberg (L). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 23 ja-röster mot 6 nej-röster 
och 1 som avstår beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 106 Dnr KS 2020/821 

 

Justerandes sign. 

Motion att återta förslaget att sälja Mobacka i Lillhärdal 
och istället göra Mobacka till ett omsorgsboende 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) föreslår att förslaget att sälja Mobacka återtas 
och att Mobacka blir ett tryggt boende med service och trivsel för våra äldre. 

Kommunfullmäktige har beslutat att ett antal av Härjegårdars fastigheter ska 
säljas, däribland Mobacka. Härjegårdar har därefter verkställt beslutet och 
Mobacka såldes i början av mars 2021. Försäljningen föregicks av en 
process med diskussioner och förhandlingar med tilltänkt köpare under en 
tid. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 107 Dnr KS 2020/969 

 

Justerandes sign. 

Motion om att begränsa politikers arvoden 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Ted Länsberg (SD) föreslår att politikernas arvoden begränsas till högst 
45 000 kronor för en tjänst på 100 %. 

Lars-Gunnar Nordlander (S), Anders Häggkvist (C) och Johan Fredholm (M) 
har gemensamt tagit fram ett svar till motionen, där de framhåller att den nu 
gällande nivån på arvoden beslutades av ett enigt kommunfullmäktige och 
att det finns ett egenvärde i att förutsättningarna för årsarvoderade politiker 
är desamma under hela mandatperioden. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) biträdd av Åke Remén (V) och Billy Anklew (-) yrkar att 
kommunfullmäktige bifaller motionen, med ändringen att politikernas 
arvoden begränsas till högst 50 000 kronor för en tjänst på 100 %. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Gunnar Hedin (C) yrkar att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 107, fortsättning Dnr KS 2020/969 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Larssons yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att besluta enligt Larssons yrkande. 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 10 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 108 Dnr KS 2020/970 

 

Justerandes sign. 

Motion om att kommunfullmäktige ser till att all vidare 
utbyggnad av vindkraft i Härjedalen upphör 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Ted Länsberg (SD) föreslår att kommunen omgående ser till att all vidare 
utbyggnad av vindkraft i Härjedalen upphör, så att kommunens relativt 
oförstörda natur bevaras. 

Enligt miljöbalken får tillstånd till en anläggning för vindkraft ges endast om 
den kommun där vindkraftsanläggningen planeras har tillstyrkt 
anläggningen. Detta kallas det kommunala vetot och innebär i praktik att 
kommunen har möjlighet att stoppa varje planerad större 
vindkraftsetablering i kommunen. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Billy Anklew (-) biträdd av Olle Larsson (HP) och Ingegärd Fjällgärde (-) 
yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) och 
Gunnar  Hedin (C) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 108, fortsättning Dnr KS 2020/970 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Anklews yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande, Nej-röst för att bifalla Anklews yrkande. 
Ja-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), 
Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), 
Anders Häggkvist (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S), Åke Remén (V). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP) 
Avstår: Jeannette Ek (V), Karin Holmin (VH) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 24 ja-röster mot 4 nej-röster 
och 2 som avstår beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 109 Dnr KS 2021/40 

 

Justerandes sign. 

Motion om att införa elevhälsa online 

BESLUT 

Kommunfullmäktige förklarar motionen bifallen, då Elevhälsa online finns i 
Härjedalens kommun från och med 12 april 2021. 

ÄRENDE 

Margareta Mahmoud-Persson (KD) föreslår att kommunen inför Elevhälsa 
online. 

Sedan motionen lämnades in har bildningsförvaltningen utrett och därefter, 
med start den 12 april 2021, implementerat onlinetjänsten. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige förklarar motionen bifallen, då Elevhälsa online finns i 
Härjedalens kommun från och med 12 april 2021. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 110 Dnr KS 2021/82 

 

Justerandes sign. 

Motion om öppenhet och transparens 

BESLUT 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) med flera, föreslår att kommunen tar fram en ny 
rekryteringspolicy, i vilken fokus ska ligga på att premiera kompetens och på 
att säkerställa att transparens genomsyrar processen. 
 
I dagsläget finns en rekryteringsrutin, som beskriver tillvägagångssättet vid 
rekrytering. Någon rekryteringspolicy finns inte. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Åke Remén (V) yrkar att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Nordlanders yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 111 Dnr KS 2021/238 

 

Justerandes sign. 

Motion om att kommunen ska köpa Senioren i Sveg 
(Krediten 1–4) av Härjegårdar Fastighets AB 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) med flera föreslår att Härjedalens kommun köper 
Senioren av Härjegårdar Fastighets AB, att köpeskillingen ska motsvara 
fastighetens bokförda värde och att köpeskillingen erläggs genom 
kvittningsvis avräkning mot kommunens fordringar på Härjegårdar. Om 
köpeskillingen överstiger kvittningsbara motfordringar betalas resterande del 
av köpeskillingen med det ovillkorliga kravet att beloppet används för en 
omedelbar extraamortering på bolagets externa krediter. Därmed minskar 
kommunens borgensåtagande med motsvarande belopp. 
 
Senioren är ett tidigare särskilt boende, med många gemensamhetsytor. 2020 
omstrukturerades verksamheten och Senioren är idag ett vanligt hyreshus 
med äldre personer som målgrupp. I samband med att det särskilda boendet 
upphörde och att socialförvaltningen inte längre hyrde hela huset uppstod 
vakanser vad gällde de allmänna ytorna. Kommunstyrelsen har beslutat att 
verksamheten vid Ögränd ska flytta till de allmänna ytorna under hösten 
2021. Senioren är dock till största delen ett hyreshus, och till mindre del 
verksamhetslokaler.  
 
Inriktningen vad gäller kommunens fastighetsbestånd, fastställt i budget 
2021, är att kommunens lokalbestånd ska minska, och att lokaler som inte 
behövs i den kommunala verksamheten ska avyttras. Ett köp av Senioren 
skulle gå i rakt motsatt riktning. 

Ekonomi 
Seniorens bokförda värde uppgår till 24,2 miljoner kronor. Då kommunen 
saknar fordringar på Härjegårdar Fastighets AB skulle hela beloppet behöva 
erläggas som köpeskilling till bolaget. Till detta tillkommer stämpelskatt på 
1,5 % av det högsta värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. För att 
erlägga köpeskillingen skulle kommunen sannolikt behöva låna upp beloppet 
i Kommuninvest vilket i sin tur skulle möjliggöra en amortering av 
Härjegårdars skulder med motsvarande belopp när någon av deras 7 
nuvarande lån förfaller till betalning. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 111, fortsättning Dnr KS 2021/238 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Jeannette Ek (V) och 
Gunilla  Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Lars-Olof Mattsson (M) yrkar att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Holmins yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Holmins yrkande. 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M). Torbjörn Bergman (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Billy Anklew (-). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 7 nej-röster 
och 1 som avstår beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 112 Dnr KS 2020/560 

 

Justerandes sign. 

Granskning av orosanmälan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
hantering av orosanmälningar när ett barn far illa. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Granskningen har syftat till att bedöma om 
anmälningsskyldigheten och rutinerna är kända, samt om arbetet bedrivs 
med tillräcklig intern kontroll. 

Kommunstyrelsen svarade den 17 mars revisorerna (Ks § 36/2021). 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar kommun-
fullmäktige en information om granskningen och kommunstyrelsens svar. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige lägger revisionsrapporten och 
kommunstyrelsens svar till handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 113 Dnr KS 2020/1021 

 

Justerandes sign. 

Revisionsrapport, granskning av intern kontroll 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunens revisorer har granskat kommunens interna kontroll. 
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställer en 
tillräcklig och effektiv kontroll. Revisorerna lämnar med anledning av detta 
förslag på åtgärder att vidta för att stärka kontrollen. 

Kommunstyrelsen svarade den 14 april (KS § 58/2021) revisorerna. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar kommun-
fullmäktige en information om granskningen och kommunstyrelsens svar. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige lägger revisionsrapporten och 
kommunstyrelsens svar till handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 114 Dnr KS 2021/462 

 

Justerandes sign. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunens revisorer har granskat kommunens bokslut och årsredovisning 
per 2020-12-31. Revisorernas samlade bedömning är att årsredovisningens 
resultat är förenligt med de fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
men de föreslår också några förbättringar. 

Kommunstyrelsen svarade den 18 augusti (Ks § 146/2021) revisorerna. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar kommun-
fullmäktige en information om granskningen och kommunstyrelsens svar. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte direkt kommunens ekonomi. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige lägger revisionsrapporten och 
kommunstyrelsens svar till handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 115 Dnr KS 2021/231 

 

Justerandes sign. 

Budget 2022 

BESLUT 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2022 och antar 
upprättat förslag till treårsplan; 
 
Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad); 
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de 
strategiska målen för verksamheterna; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anslås 1 miljon 
kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för medfinansiering projekt anslås 1 
miljon kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling och arbetsmiljö 
anslås 1 miljon kronor; 
 
För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till årsbudget och strategiska mål för 
år 2022, samt bedömning av den kommunala ekonomin för de efterföljande 
två åren. Budgetförslaget har förhandlats i central samverkansgrupp. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 115, fortsättning Dnr KS 2021/231 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2022 och antar 
upprättat förslag till treårsplan; 
 
Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad); 
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de 
strategiska målen för verksamheterna; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anslås 1 miljon 
kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för medfinansiering projekt anslås 1 
miljon kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling och arbetsmiljö 
anslås 1 miljon kronor; 
 
För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Billy Anklew (-), Karin Holmin (VH), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, men med ändringar enligt förslag i särskild 
bilaga. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) och 
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Reméns yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 115, fortsättning Dnr KS 2021/231 

 

Justerandes sign. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att besluta enligt Reméns yrkande. 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S) Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), Torbjörn Rensberg (L). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 7 nej-röster 
och 3 som avstår beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 116 Dnr KS 2021/190 

 

Justerandes sign. 

Utredning arbetsmarknadsavdelningen 

BESLUT 

Härjedalens kommuns arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla 
byvaktmästeritjänster. 

ÄRENDE 

Arbetsmarknadsavdelningen utför i dagsläget byvaktmästeritjänster, 
generellt kallade fixartjänster, åt medborgare med biståndsbeslut. 
 
Byvaktmästeritjänsterna infördes vid en tid då det inte fanns RUT-avdrag, 
och gjorde då hushållsnära tjänster prisvärda för användaren. Med dagens 
RUT-avdrag blir skillnaden i pris, då man jämför kommunens tjänster med 
köp av tjänsterna från det privata näringslivet, liten. Tjänsterna har under 
lång tid varit hårt kritiserade av det lokala näringslivet och av föreningen 
Företagarna, som aviserat att de är beredda att rättsligt pröva huruvida 
tillhandahållandet av tjänsten bryter mot kommunallagen då den konkurrerar 
på den öppna marknaden.  
 
Byvaktmästeritjänsterna är också enligt de ordinarie anställda på arbets-
marknadsavdelningen svåra att utföra, då de innebär långa resor, ofta är till 
sin natur är oberäkneliga (snöskottning) och tillgången på den arbetskraft 
som ska leverera tjänsterna varierar stort.  
 
Som en del av planering för avveckling av byvaktmästeriet sker en 
kartläggning av vilka alternativa aktörer som kan utföra liknande tjänster, 
resultatet av vilket kommer distribueras till de som i dagsläget nyttjar 
byvaktmästeritjänsterna. 

Ekonomi 
Förslaget kommer inte ha någon avsevärd effekt på kommunens ekonomi.  

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att Härjedalens kommuns arbetsmarknads-
avdelning upphör att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 116, fortsättning Dnr KS 2021/190 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Jeannette Ek (V), 
Karin Holmin (VH), Ingegärd Fjällgärde (-) och Billy Anklew (-) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunens arbetsmarknadsavdelning 
fortsätter att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunens arbetsmarknadsavdelning 
upphör att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Reméns yrkande eller 
enligt Nordlanders yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att besluta enligt Reméns yrkande. 
Ja-röst: Elina Grubb (C), Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S) 
Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 
Avstår: Nils-Olof Friberg (HP), Torbjörn Rensberg (L), Göran Pålsson (S). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 7 nej-röster 
och 3 som avstår beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-) Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 117 Dnr KS 2021/271 

 

Justerandes sign. 

Avgift arbetsresor 

BESLUT 

Kommunfullmäktige höjer avgiften för arbetsresor till 1 000 
kr/kalendermånad/person för resor inom 8 km från arbetsplatsen, samt 1 250 
kr/kalendermånad/person för resor där det är mer än 8 km till arbetsplatsen. 
 
Avgiften för arbetsresor läggs som ett löpande månadsabonnemang med en 
fast avgift och ska gälla per kalendermånad under året eller beslutsperioden. 
För personer som har ett årslöpande beslut är juli månad avgiftsfri. 
 
Avgiften för arbetsresor räknas upp enligt prisbasbeloppet vid nytt 
kalenderår av socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-10-01 och ersätter tidigare beslut, Ks § 
140/2020 samt Su § 151/2021. 

ÄRENDE 

Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen att avgiften för arbetsresor för 
personer som har rätt till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
skulle motsvara kostnaden för samma resa med länstrafiken.  

I beslutsunderlaget hade dock inte hänsyn tagits till beslutets alla 
konsekvenser, vilket har innebär en otydlighet i hur beslutet ska tillämpas. 
Hänsyn togs inte heller till rättviseperspektivet då alla betalade samma avgift 
oavsett avstånd. 

Ekonomi 
Kommunen minskar sina kostnader i och med att avgiften regleras. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 117, fortsättning Dnr KS 2021/271 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige höjer avgiften för arbetsresor till 1 000 
kr/kalendermånad/person för resor inom 8 km från arbetsplatsen, samt 1 250 
kr/kalendermånad/person för resor där det är mer än 8 km till arbetsplatsen. 
 
Avgiften för arbetsresor läggs som ett löpande månadsabonnemang med en 
fast avgift och ska gälla per kalendermånad under året eller beslutsperioden. 
För personer som har ett årslöpande beslut är juli månad avgiftsfri. 
 
Avgiften för arbetsresor räknas upp enligt prisbasbeloppet vid nytt 
kalenderår av socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-10-01 och ersätter tidigare beslut, Ks § 
140/2020 samt Su § 151/2021. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschef IFO/Bistånd 
Enhetschef LSS- och biståndsenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 118 Dnr KS 2021/424 

 

Justerandes sign. 

Begäran att få avyttra domaren 13, Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillstånd att sälja 
fastigheten Domaren 13 i Sveg. 

ÄRENDE 

Härjegårdar fastighets AB har till kommunen lämnat en begäran om att få 
sälja fastigheten Domaren 13 i Sveg. Det förväntade försäljningspriset är 
större än fem miljoner kronor och i så fall krävs kommunfullmäktiges 
godkännande att sälja fastigheten. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillstånd att sälja 
fastigheten Domaren 13 i Sveg. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
VD Härjegårdar fastighets AB 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 119 Dnr KS 2021/358 

 

Justerandes sign. 

Differentierat pris på kommunal tomtmark 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar om flexibel och differentierad prissättning för 
de tomter som är planlagda och ämnade för permanentbebyggelse av villor. 
Prissättningen varierar från 24 kronor/kvm och uppåt. 

ÄRENDE 

Det finns mellan kommunens olika delar skillnader i tillgång och efterfrågan 
på tomtmark. En differentierad prissättning på tomtmark skulle ge större 
möjligheter att genom prissättningen stimulera tomtköp i vissa områden. 
 
För övrig ledig detaljplanelagd mark gäller att en ”Allmän anbudsförfrågan 
ska ske”. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar om flexibel och differentierad prissättning för 
de tomter som är planlagda och ämnade för permanentbebyggelse av villor. 
Prissättningen varierar från 24 kronor/kvm och uppåt. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef 
Mark- och exploateringsingenjör 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 120 Dnr KS 2021/566 

 

Justerandes sign. 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beslutar föreslagen revidering av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten inom Björnrike, Hede, Hedeviken Långå, 
Vemdalen, Vemdalsskalet och Vemhån. 

ÄRENDE 

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö, ordna vattenförsörjning 
och spillvattenhantering i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse. Verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmän kommunal vattenförsörjning och 
spillvattenhantering ska finnas. Dessa områden bör uppdateras varje år, 
vartefter verksamheten utvecklas. 

Vatten och Miljöresurs sköter vattenförsörjning och spillvattenhantering 
inom verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet har kommunen 
skyldighet att leverera beslutade vattentjänster till samtliga fastigheter. 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade 
vattentjänster, men även en skyldighet att betala anläggnings- och 
brukningsavgift för vattentjänsterna. 

Vatten och Miljöresurs har tagit fram förslag till revidering av 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom driftområde Hede, 
vilket berör orterna Björnrike, Hede, Hedeviken, Långå, Vemdalen, 
Vemdalsskalet och Vemhån. Revideringen innebär till stor del att de 
exploateringsområden som har byggts ut, sedan verksamhetsområdena 
reviderades senast 2019, hamnar inom det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten. Även mindre justeringar har genomförts där t.ex. 
fastighetsgränser har förändrats. 

Det finns tre typer av verksamhetsområden som berörs i detta ärende: 

1. Vatten och spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med 
både vattenförsörjning och spillvattenhantering. (grön på kartor i 
ärendet) 

2. Spillvattenavlopp – verksamhetsområden för fastigheter med endast 
spillvattenhantering (röd på kartor i ärendet) 

3. Vatten – verksamhetsområden för fastigheter med endast 
vattenförsörjning (blå på kartor i ärendet) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 120, fortsättning Dnr KS 2021/566 

 

Justerandes sign. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar föreslagen revidering av verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten inom Björnrike, Hede, Hedeviken Långå, 
Vemdalen, Vemdalsskalet och Vemhån. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
VD Vatten och miljöresurs AB 
Miljö- och byggnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 121 Dnr KS 2021/663 

 

Justerandes sign. 

Gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan 
reglemente 

BESLUT 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

ÄRENDE 

Åre kommun har begärt att få delta i den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. Med anledning av det finns det också ett behov av 
att ändra nämndens reglemente. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 122 Dnr KS 2021/664 

 

Justerandes sign. 

Samarbetsavtal gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige reviderar samarbetsavtal för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. 
 
Kommunfullmäktige fastställer samarbetsavtal för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

ÄRENDE 

Det länsgemensamma upphandlingskontoret i Östersund har tagit fram ett 
förslag till reviderat samarbetsavtal för de kommuner som ingår i den 
gemensamma nämnden. De föreslagna förändringarna gäller 
överenskommelsens varaktighet. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar samarbetsavtal för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. 
 
Kommunfullmäktige fastställer samarbetsavtal för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 123 Dnr KS 2021/331 

 

Justerandes sign. 

Revidering av reglemente för Trygghets- och 
folkhälsoråd 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för Trygghets- och 
folkhälsoråd. 

ÄRENDE 

Ett förslag till reviderat reglemente för Trygghets- och folkhälsorådet i 
Härjedalens kommun har utarbetats utifrån synpunkter från rådet vid dess 
möte de 10 november ifjol. 
 
Förslaget presenterades vid rådets möte den 22 april. Rådet föreslog vid 
mötet kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet. 
 
Förtydliganden har gjorts kring kommunens arbete med lägesbild kopplat till 
trygghet, brottsutveckling och folkhälsa samt samarbete med 
samverkansparter och rådets sammansättning. 
 
Det idag gällande reglementet antogs av kommunfullmäktige den 28 
september 2020, § 83. 

Ekonomi 
Förslaget har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för Trygghets- och 
folkhälsoråd. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Säkerhetssamordnare 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 124 Dnr KS 2021/273 

 

Justerandes sign. 

Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya 
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 
Bestämmelserna behöver revideras dels för att förtydliga för vilka uppdrag 
ersättning utgår och på vilka grunder, samt för att tydliggöra hur 
ersättningen, med avseende på rutiner för utbetalning med mera, ska 
administreras. 

Ekonomi 
Förslaget innebär inga ändringar i ersättningsnivåer. Förtydligandet att 
kommunen ersätter ledamöter i Härjedalens fjällmuseum AB:s styrelse samt 
att icke-tjänstgörande ersättares rätt till ersättning vid två tillfällen per år 
gäller även andra nämnder än kommunstyrelsen, kan komma att innebära en 
liten kostnadsökning för kommunen. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 125 Dnr KS 2021/510 

 

Justerandes sign. 

Kommunalt partistöd 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilaga. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska en gång per år besluta om utbetalning av 
kommunalt partistöd. De partier som tidigare har erhållit partistöd ska var 
och en årligen redovisa hur stödet har använts. Om något parti inte lämnar in 
sådan redovisning inom den tid som är föreskriven, får kommunfullmäktige 
neka utbetalning av partistöd till det partiet. Samtliga fullmäktiges partier har 
i år lämnat in sina redovisningar inom föreskriven tid. 

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd enligt förslaget till beslut är 761 600 
kronor. Medel för att finansiera utgiften finns avsatta i kommunens budget. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt bilaga. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 126 Dnr KS 2021/301 

 

Justerandes sign. 

Sammanträdesplan 2022 

BESLUT 

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2022 till 28 
februari, 25 april, 20 juni, 3 oktober och 28 november. 

ÄRENDE 

Kommunens beslutsorgan brukar varje år under hösten fastställa sina respek-
tive sammanträdesdagar för nästa år. 

Ekonomi 
Den direkta merkostnaden av sammanträden är arvoden och andra 
ersättningar till förtroendevalda. Dessa kostnader finns redan budgeterade 
och beslut om sammanträdesplan innebär inget behov av ytterligare anslag. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2022 till 28 
februari, 25 april, 20 juni, 3 oktober och 28 november. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 127 Dnr KS 2021/674 

 

Justerandes sign. 

Valdistriktsindelning 

BESLUT 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att den valdistriktsindelning som 
gällde vid det senaste RKL-valet ska gälla även vid RKL-valet 2022. 

ÄRENDE 

Länsstyrelsen har begärt kommunens förslag till valdistriktsindelning vid 
valet 2022 till riksdag, kommun och landsting (RKL-valen). Enligt vallagen 
ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 till 2 000 väljare, om det finns 
särskilda eller synnerliga skäl kan högre eller lägre antal tillåtas. 

Inför RKL-valet 2018 föreslog kommunen en ny valdistriktsindelning, som 
länsstyrelsen senare fastställde. De idag gällande valdistrikten är Sveg-Glöte, 
Sveg-Ytterhogdal, Lillhärdal-Ängersjö, Hede-Vemdalen och Funäsdalen. 
Samtliga dessa valdistrikt omfattar var för sig ett antal väljare som ligger 
inom det intervall som anges i lagen. Det finns inte heller några andra 
uppenbara skäl att ändra valdistriktindelningen. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att den valdistriktsindelning som 
gällde vid det senaste RKL-valet ska gälla även vid RKL-valet 2022. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 128 Dnr KS 2021/368 

 

Justerandes sign. 

Ej verkställda beslut 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och 
lagen 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 2 2021 presenteras vid dagens sammanträde. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige lägger rapporten till handlingarna och 
finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-09-27 

KF § 129 Dnr KS 2021/660 

 

Justerandes sign. 

Avsägelse från uppdrag, Östen Andersson (S) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige befriar Östen Andersson (S) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Östen Andersson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om fullmäktige befriar Andersson från uppdraget och 
finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
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