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KF § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/787 

Justerandes sign.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

ÄRENDE 

Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva sin verksamhet med en god 
ekonomisk hushållning. Detta gäller oberoende om verksamheten bedrivs i 
egen regi eller genom andra juridiska personer (inom kommunkoncernen). 
För att säkerställa detta ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. 

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning presenteras vid dagens 
sammanträde. 

Ekonomi 
Att anta riktlinjerna har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi, även 
om deras syfte är att stärka kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 
Kommunsekreterare
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KF § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/887 

Justerandes sign.

Budget 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2021 och antar 
upprättat förslag till treårsplan, samt: 

fastställer skattesatsen till 22,47 procent (oförändrad); 

fastställer de finansiella mål som redovisas samt de strategiska målen för 
verksamheterna; 

för investeringar anvisar de anslag som upptagits i investeringsbudget. 

ÄRENDE 

Varje år ska kommunfullmäktige anta en budget för nästkommande års 
verksamhet. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till budget 2021. 
Förslaget presenteras vid dagens sammanträde för kommunfullmäktige. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2021 och antar 
upprättat förslag till treårsplan, samt: 
 
fastställer skattesatsen till 22,47 procent (oförändrad); 
 
fastställer de finansiella mål som redovisas samt de strategiska målen för 
verksamheterna; 
 
för investeringar anvisar de anslag som upptagits i investeringsbudget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Eva-Britt Boij (L) och Margareta Mahmoud-
Persson (KD) yrkar att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag 
till budget 2021 med de ändringar som framgår av budgetförslag från Karin 
Holmin (VH), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Jeannette Ek (V). 

Billy Anklew (HP) biträdd av Olle Larsson (HP) och Ted Länsberg (SD) 
yrkar att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till budget 
2021 med de ändringar som framgår av budgetförslag från 
Billy Anklew (HP) och Olle Larsson (HP). 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till budget. 
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KF § 97, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/887 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Reméns yrkande, 
enligt Anklews yrkande, eller enligt Nordlanders yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP), Eva-Britt Boij (L), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD) och 
Åke Remén (V), reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef
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KF § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/990 

Justerandes sign.

Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar förslag till ny arbetsordning, samt antar förslag 
till kommunfullmäktiges policy för sammanträdesdeltagande på distans. 

ÄRENDE 

Kommunallagen medger att kommunfullmäktiges ledamöter under vissa 
givna villkor på distans kan delta vid sammanträden. Det senaste årets 
utveckling, med en eskalerande Covid19-pandemi, har visat behovet av att 
då särskilda skäl föreligger tillskapa denna möjlighet även för 
kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. 

För att sammanträdesdeltagande på distans ska vara tillåtet, måste en sådan 
bestämmelse tas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till ny 
arbetsordning. Därutöver har ett förslag till en policy för 
sammanträdesdeltagande på distans tagits fram. Policyns syfte är att 
tydliggöra förutsättningarna för distansdeltagande, utan att tynga ner 
arbetsordningen med detaljer. 

Ekonomi 
Att tillåta sammanträdesdeltagande på distans kan komma att medföra 
anskaffningskostnad i den händelse att ny teknisk utrustning behöver 
anskaffas. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslag till ny arbetsordning, samt antar förslag 
till kommunfullmäktiges policy för sammanträdesdeltagande på distans. 
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KF § 98, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/990 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

PROTOKOLLSANTECKNING 

Eva-Britt Boij (L) får föra till protokollet att de berörda förvaltningarna ska 
påskynda arbetet så att implementering av beslutet, i form av faktiskt 
deltagande på distans, kan ske vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
IT-chef
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KF § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/903 

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens reglemente 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunstyrelsen. 

Reglementet gäller från 2021-01-01. 

ÄRENDE 

I syfte att göra det lättare att söka och hitta handlingar i kommunens arkiv, 
bör namnen på kommunstyrelsens utskott stämma överens med namnet på 
den förvaltning som biträder respektive utskott i beredningen av ärenden. 

Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente för kommunstyrelsen, där tillväxtutskottet byter namn till 
samhällsutvecklingsutskottet. Utöver denna förändring föreslås 
uppdateringar och lagrumshänvisningar och ett förtydligande av att 
kommunen har en särskild krisledningsnämnd. 

Ekonomi 
De ändringar som föreslås har ingen direkt påverkan på kommunens 
ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunstyrelsen. 

Reglementet gäller från 2021-01-01. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunarkivarie 
Kommunsekreterare
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KF § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/815 

Justerandes sign.

Riktlinjer för säkerhetsskydd 

BESLUT 

Kommunfullmäktige upphäver Säkerhetsskyddspolicy för Härjedalens 
kommun (Dnr KS 2014/260). 

ÄRENDE 

Sverige har fått en ny säkerhetsskyddsslagstiftning, vilket medför behov av 
att revidera styrande dokument kring säkerhetsskydd. 

Verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av 
ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd 
utgör säkerhetskänslig verksamhet omfattas av regelverket kring 
säkerhetsskydd. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan 
hotas verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. 

Kommunstyrelsen har redan beslutat att anta Riktlinje för säkerhetsskydd i 
Härjedalens kommun, beslutet gäller dock endast under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver den sedan tidigare beslutade 
Säkerhetsskyddspolicyn. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige upphäver Säkerhetsskyddspolicy för Härjedalens 
kommun (Dnr KS 2014/260). 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Säkerhetssamordnare 
Kommunsekreterare
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KF § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/945 

Justerandes sign.

Användning av de pengar som kommunen fick vid 
försäljningen av HTAB 

BESLUT 

16 miljoner av försäljningsmedlen betalas ut till Vemdalens 
företagarförening och att resterande belopp, cirka 2,5 miljoner kronor, 
betalas ut till Hede företagarförening. 

Medlen betalas ut efter redovisad projektplan. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige beslutade den 6 juli 2015 (§ 111) att sälja det 
kommunala bolaget Härjedalens turistanläggningar AB (HTAB). Av 
bolagsordningen framgår att om bolaget skulle likvideras ”skall dess 
behållna tillgångar tillfalla Härjedalens kommun att, till den del de ej 
motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, nyttjas till det ändamål för vars 
främjande bolaget bildats”. I bolagsordningen framgår vidare att bolagets 
syfte är att ”på marknadsmässiga villkor vidta åtgärder för främjandet av 
turistväsendet inom sitt geografiska verksamhetsområde”. Enligt 
bolagsordningen är det geografiska verksamhetsområdet Hede och 
Vemdalens socken. 

Företagarföreningen i Vemdalen har nu tillsammans med lokala företagare 
bildat företaget Vebo AB. Företaget har för avsikt att bygga en aktivitetshall 
i Vemdalen. En av förutsättningarna för att ett bygge ska bli av är att de så 
kallade HTAB-pengarna används för finansieringen. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att 16 miljoner av försäljningsmedlen betalas 
ut till Vemdalens företagarförening och att resterande belopp, cirka 2,5 
miljoner kronor, betalas ut till Hede företagarförening. Medlen betalas ut 
efter redovisad projektplan. 
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KF § 101, fortsättning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/945 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag, med tillägget att kommunstyrelsen ska ges i 
uppdrag att med exploatören teckna ett avtal om fri nyttjanderätt för 
kommunen till den gymnastikhall som planeras vara en del av 
aktivitetshallen. 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige också beslutar enligt 
Reméns tilläggsyrkande och finner att svaret är nej. 

RESERVATION 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Eva-Britt Boij (L) och Åke Remén (V) 
reserverar sig mott kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef
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KF § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/932 

Justerandes sign.

Alkoholtaxa 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till taxa för ansöknings- och 
tillsynsavgifter på området alkohol och tobak. Den huvudsakliga ändringen i 
förslaget är uppräkning av avgifterna enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Utöver det förekommer det också mindre ändringar i 
form av förtydliganden och förenklingar. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Avdelningschef miljö- och bygg
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KF § 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/933 

Justerandes sign.

Läkemedelstaxa 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till Taxa enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel. Den huvudsakliga ändringen i 
förslaget är uppräkning av avgifterna enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Utöver det förekommer det också mindre ändringar i 
form av förtydliganden och förenklingar. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Avdelningschef miljö- och bygg
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KF § 104 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/934 

Justerandes sign.

Plan- och bygglagstaxa 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års uppgifter. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny taxa inom plan- och 
bygglagens område. Den huvudsakliga ändringen i förslaget är uppräkning 
av avgifterna enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utöver det 
förekommer också mindre ändringar i form av förtydliganden och 
förenklingar. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års uppgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Avdelningschef miljö- och bygg
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KF § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/935 

Justerandes sign.

Taxa livsmedel 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny Taxa för offentlig 
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Den huvudsakliga ändringen i 
förslaget är uppräkning av avgifterna enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Utöver det förekommer också mindre ändringar i form 
av förtydliganden och förenklingar. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Avdelningschef miljö- och bygg
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KF § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/936 

Justerandes sign.

Taxa miljöbalken 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny Miljöbalkstaxa. Den 
huvudsakliga ändringen i förslaget är uppräkning av avgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utöver det förekommer också 
mindre ändringar i form av förtydliganden och förenklingar. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Avdelningschef miljö- och bygg
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KF § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/943 

Justerandes sign.

Avfallstaxa 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad avfallstaxa med giltighet 
från 2021-01-01. Förslaget ersätter då avfallstaxan från 2020-01-01. 

ÄRENDE 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har tagit fram ett förslag till en 
ny avfallstaxa för Härjedalens kommun. Förslaget är att minska tömnings-
kostnaden dels för bottentömmande behållare som töms med så kallad två-
krok, dels för tjänsten byte av påse (i behållare). De föreslagna 
förändringarnas syfte är att det inte ska vara ofördelaktigt att välja någon av 
dessa lösningar framför den mer traditionella lösningen med storbehållare. 

Utöver detta föreslås också att verksamhetsutövare med bostadsenheter som 
används för uthyrning för permanentboende, där verksamhetsutövaren själv 
administrerar avfallshanteringen, ska debiteras den lägre grundavgiften och 
likställas med samfälligheter och bostadsrätter som idag hanterar 
administrationen. 

Ekonomi 
Att minska tömningskostnaden för bottentömmande behållare beräknas ge en 
minskad intäkt om en halv miljon kronor per år. Att debitera 
verksamhetsutövare med uthyrning för permanentboende den lägre 
grundavgiften beräknas ge en minskad intäkt på en kvarts miljon per år. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad avfallstaxa med giltighet 
från 2021-01-01. Förslaget ersätter då avfallstaxan från 2020-01-01. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Avfall- och servicechef vatten och miljöresurs
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KF § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2020-11-30 

Dnr Ks 2020/877 

Justerandes sign.

Avsägelse från uppdrag, Helén Westfält (S) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och befriar Westfält från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

ÄRENDE 

Helén Westfält (S) avsäger sig samtliga sina politiska uppdrag i Härjedalens 
kommun. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner avsägelsen och befriar Westfält från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen
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