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Justerandes sign. 

Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen, information 

ÄRENDE 

Planingenjör Malin Bernhardsson tillsammans med samhällsplanerare Karin 
Nordström lämnar kommunledningsutskottet en information om arbetet med 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Funäsdalen. Informationen 
fokuserar på den föreslagna markanvändningen i Funäsdalenområdet. 

_____ 
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Fördjupad översiktsplan, Vemdalsskalet 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bordlägger uppdraget att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Vemdalsskalet tills dess att det bedöms finnas goda 
förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. 

ÄRENDE 

Arbete med den nya fördjupade översiktsplanen för Vemdalsskalet har visat 
att det finns trängselrelaterade problem och bristande teknisk försörjning 
kring Vemdalsskalet. Det ger en sviktande besökarkapacitet relativt det stora 
och växande antalet bäddar. 
 
En fortsatt utveckling av Vemdalsskalet kräver att servicefunktioner, liftar 
och nedfarter samt parkeringsplatser utvecklas. Det finns också en växande 
problematik kring bland annat oreglerad skotertrafik och ökat markslitage 
som behöver hanteras för en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen.  
 
I den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Vemdalen-Björnrike finns 
fortsatt utrymme att utveckla mark på Vemdalskalet, vilket fortsatt bedöms 
vara aktuellt. En utveckling utöver det bedöms inte lämpligt förrän 
besökskapaciteten har stärkts.  
 
För att stärka besökskapaciteten krävs en utbyggnad av den tekniska 
försörjningen så som kapacitet i reningsverk, dricksvattenresurser samt 
infrastruktur för energi. Innan detta är genomfört finns inte förutsättningar 
för någon större utbyggnad på Vemdalsskalet.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen bordlägger 
uppdraget att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vemdalsskalet tills 
dess att det bedöms finnas goda förutsättningar för en fortsatt utbyggnad. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen ska vara detsamma som miljö- och byggavdelningens och 
finner att svaret är ja. 

_____ 
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Fördjupad översiktsplan Ramundberget, Bruksvallarna, 
Messlingen 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att, likt beslut från 2012, färdigställer miljö och 
byggavdelningen en fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna – 
Ramundberget. 

Kommunstyrelsen ger Miljö och byggavdelningen i uppdrag att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Messlingen. 

ÄRENDE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna - Ramundberget. 
Ansvaret för översiktsplanering delegerades 2014 till dåvarande Miljö- och 
byggnämnd. Miljö- och byggnämndens beredningsutskott framförde att det 
även i Messlingen fanns ett behov av fördjupad översiktsplanering och att 
Messlingen skulle ingå i arbetet, vilket beslutades av kommunstyrelsen den 
21 maj 2021, paragraf 105. 
 
Ett planförslag för Bruksvallarna-Ramundberget-Messlingen togs fram och 
var ute på samråd 2016 samt granskning 2017. Ärendet bordlades efter 
granskningen i väntan på den kommunövergripande översiktsplanen som 
höll på att tas fram. Den kommunövergripande översiktsplanen antogs 2020. 
 
Det är nu fyra år sedan planförslaget för Bruksvallarna-Ramundberget-
Messlingen ställdes ut för granskning. Förutsättningarna har sedan 2017 
förändrats, primärt gällande kommunens kapacitet att bygga ut vatten- och 
avloppsanläggningar på flera orter, därför finns det ett behov av att dela upp 
områdena. 
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Justerandes sign. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:  
1) Likt beslut från 2012, färdigställer Miljö och byggavdelningen en 
fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna – Ramundberget. 
2) Kommunstyrelsen ger Miljö och byggavdelningen i uppdrag att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Messlingen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottets förslag ska vara detsamma 
som miljö- och byggavdelningens och finner att svaret är ja. 

_____ 
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Prioritering av fördjupade översiktsplaner 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer följande prioritetsordning för uppdraget att ta 
fram fördjupade översiktsplaner: 
Funäsdalen – Ljusnedal, pågående. 
Ramundberget – Bruksvallarna  
Vemdalsskalet  
Messlingen 

ÄRENDE 

Arbete med den nya fördjupade översiktsplanen för Vemdalsskalet har visat 
att det finns trängselrelaterade problem och bristande teknisk försörjning 
kring Vemdalsskalet. Det ger en sviktande besökarkapacitet relativt det stora 
och växande antalet bäddar. 
 
En fortsatt utveckling av Vemdalsskalet kräver att servicefunktioner, liftar 
och nedfarter samt parkeringsplatser utvecklas. Det finns också en växande 
problematik kring bland annat oreglerad skotertrafik och ökat markslitage 
som behöver hanteras för en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen.  
 
I den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Vemdalen-Björnrike finns 
fortsatt utrymme att utveckla mark på Vemdalskalet, vilket fortsatt bedöms 
vara aktuellt. En utveckling utöver det bedöms inte lämpligt förrän 
besökskapaciteten har stärkts.  
 
För att stärka besökskapaciteten krävs en utbyggnad av den tekniska 
försörjningen så som kapacitet i reningsverk, dricksvattenresurser samt 
infrastruktur för energi. Innan detta är genomfört finns inte förutsättningar 
för någon större utbyggnad på Vemdalsskalet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ta fram en fördjupad översiktsplan för Bruksvallarna-Ramundberget. 
Ansvaret för översiktsplanering delegerades 2014 till dåvarande Miljö- och 
byggnämnd. Miljö- och byggnämndens beredningsutskott framförde att det 
även i Messlingen fanns ett behov av fördjupad översiktsplanering och att 
Messlingen skulle ingå i arbetet, vilket beslutades av kommunstyrelsen §105 
2014-05-21. 
 
Ett planförslag för Bruksvallarna-Ramundberget-Messlingen togs fram och 
var ute på samråd 2016 samt granskning 2017. Ärendet bordlades efter 
granskningen i väntan på den kommunövergripande översiktsplanen som var 
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under framtagande. Den kommunövergripande översiktsplanen antogs 2020. 
 
Det är nu fyra år sedan planförslaget för Bruksvallarna-Ramundberget-
Messlingen ställdes ut för granskning. Förutsättningarna har sedan 2017 
förändrats, primärt gällande kommunens kapacitet att bygga ut vatten- och 
avloppsanläggningar på flera orter, därav finns det ett behov av att dela upp 
områdena. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
uppdragen av att ta fram fördjupade översiktsplaner utförs enligt följande 
prioriteringsordning: 
Funäsdalen – Ljusnedal, pågående. 
Ramundberget – Bruksvallarna  
Vemdalsskalet  
Messlingen 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottets förslag är detsamma som 
miljö- och byggavdelningens och finner att svaret är ja. 

_____ 
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Arbetsgivarfrågor, information 

ÄRENDE 

Tillförordnade HR-chefen Elin Lemon lämnar kommunstyrelsen en 
information om aktuella arbetsgivarfrågor. Lemon går igenom 2021 års 
löneöversyn och utfallet därav. 

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

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunledningsutskottet en 
information om arbetet med utbyggnad av snöproduktionssystem på Svegs 
skidstadion. 

Det har uppstått problem med projektets finansiering, eftersom projektets 
utformning gör att den tilltänkta huvudfinansiären, allmänna arvsfonden, inte 
kan tilldela projektet pengar. För närvarande undersöks möjligheter att lösa 
finansieringen, genom ändring av projektets utformning.  

_____ 
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Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunledningsutskottet en 
information om kommunens ekonomiska ställning till och med utgången av 
september 2021. 

Enligt den senaste prognosen kommer kommunen 2021 göra ett positivt 
resultat om närmare 25 miljoner kronor. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 70 Dnr Ks 2021/797 

 

Justerandes sign. 

Delårsrapport 2021 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 
2021. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen fastställer delårsrapporten och överlämnar den 
till kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 
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Bygdemedel 2021, återstående medel 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen tillstyrker att ansökan beviljas och att de därefter 
återstående medlen öronmärks för det så kallade snöprojektet på Svegs 
skidstadion. 

ÄRENDE 

Överbergs byalag ansöker om 118 025 kronor ur Svegsfondens återstående 
medel, för investering av ny värmepump till bystugan. Deras förhoppning är 
att hinna byta värmepump före vintern för att slippa de höga elkostnader som 
den trasiga värmepumpen medför.  
 
I Svegsfonden finns 683 073 kronor kvar från 2021 års budget. Enligt en 
muntlig överenskommelse bland kommunstyrelseledamöter från 
Svegsområdet, är dessa medel öronmärkta till snöprojektet i Sveg. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi, bygdemedlen beslutas och 
utbetalas av Länsstyrelsen Jämtlands Län. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att 
kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker att 
ansökan beviljas och att de därefter återstående medlen öronmärks för det så 
kallade snöprojektet på Svegs skidstadion. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 72 Dnr Ks 2021/813 
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Medfinansiering, nybyggnation på Hede Hembygdsgård 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet lämnar utan förslag ärendet till kommunstyrelsen 
den 17 november. 

ÄRENDE 

Hede Hembygdsförening söker medfinansiering av nybyggnation av 
kombinerad arkivbyggnad, samlingslokal och väntsal.  
 
Syftet är att investera i en byggnad som är stöld-, vatten- och ljusskyddad för 
att göra det enklare att bevara gamla klenoder som kartor, brev, skrifter från 
Hede gamla socken. Målet är att göra arkivet mer tillgängligt för skolelever, 
boende i Hedebygden och besökare. Byggnaden ska också bestå av en 
samlingslokal som kan hyras ut för evenemang under hela året. Hembygds-
föreningen planerar även att tillhandahålla en väntsal med handikapp-
anpassad toalett för bussresenärer i byggnaden. Huset kommer att byggas 
som ett så kallat Per-Albin-fjös för att passa in i hembygdsgårdens miljö.  
 
Projektet kommer att kosta totalt 10 546 250 kronor. För att finansiera detta 
har föreningen sökt medel ur Allmänna Arvsfonden och från Boverket. För 
att få beviljat bidrag från Boverket krävs kommunal finansiering på minst 30 
procent av den totala kostnaden, vilket motsvarar 3 163 875 kronor. Av 
dessa kommer 2 263 875 miljoner kronor att sökas från regleringsfonden 
(bygdemedel) och resterande summa (900 000 kronor) hos Härjedalens 
kommun. Utbetalningar fördelas över åren 2022, 2023 och 2024. 

Projektet bedöms kunna bidra till Hedebygdens utveckling genom att bevara 
dess kulturhistoria samtidigt som det skapar en mötesplats för dess invånare.  

Ekonomi 
Kommunstyrelsens medfinansieringsbudget:  
2022 300 000 kronor 
2023 300 000 kronor 
2024 300 000 kronor 
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TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
medfinansiera Hede Hembygdsförenings projekt med reservation för att 
busshållplatsens lokalisering och eventuell kommunal finansiering av väntsal 
utredes vidare av utvecklingsavdelningen. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet utan förslag 
lämnar ärendet till kommunstyrelsen den 17 november. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Häggkvists 
yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 
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Remiss, SOU 2021:53 - en rättssäker 
vindkraftsprövning 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet lägger på förslagets till yttrande första sida till en 
skrivelse att kommunen anser att ersättningen till drabbad byggd bör regleras 
i lag och att ersättningsnivån ska vara densamma som i våra nordiska 
grannländer. 

Kommunledningsutskottet stryker på förslagets andra sida de andra och 
tredje punkterna. 

Kommunledningsutskottet skickar med ovanstående ändringar yttrandet till 
regeringskansliet. 

ÄRENDE 

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över utredningen En rättssäker 
vindkraftsprövning (SOU 2021:53). Utredningen föreslår i Miljöbalken 
förändringar och förtydliganden gällande prövning och lokalisering av 
vindkraftsanläggningar. Syftet är att göra miljöprövningen av 
vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. 
 
I dag måste kommuner tillstyrka etableringen för att ett tillstånd ska kunna 
ges till vindkraftsanläggningar. En kommun behöver inte tydligt motivera 
sitt beslut. Man brukar kalla det ”det kommunala vetot”. Utredningens 
förslag innebär att kommunen även i fortsättningen har rätt att säga ja eller 
nej till vindkraft. Till skillnad från idag kommer kommunen ge ett besked 
tidigt i processen och kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- 
och vattenanvändning. Ett positivt besked om en lokalisering ska vara en 
förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd. Utredningen 
föreslår en ny lag för lokaliseringsbesked. Beslut om lokaliseringsbesked 
(positivt eller negativt) ska fattas av kommunen inom sex månader efter att 
den som utreder vindkraftsetableringen begärt det och föreslås gälla i 5 år. 
Beslutet ska motiveras och utgå från översiktsplanens föreslagna 
markanvändning. Kommunen kan med utgångspunkt i översiktsplanen 
meddela begränsningar i omfattning och högsta höjd. Utredningen föreslår 
även en reglering av ekonomisk ersättning/kompensation till kommuner och 
lokalsamhällen som även skapar en bättre förutsägbarhet och rättssäkerhet än 
dagens förhandlingar kring ersättning. 

Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till kommunens 
yttrande. 
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Ekonomi 
Remissvaret föranleder ingen finansiering. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen 
En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 enligt Miljö- och 
byggavdelningens förslag. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
yrkar att kommunledningsutskottet ändrar förslaget på följande punkter: på 
första sidan läggs till en skrivelse att kommunen anser att ersättningen till 
drabbad byggd bör regleras i lag och att ersättningsnivån ska vara densamma 
som i våra nordiska grannländer; andra, tredje och femte punkterna på andra 
sidan stryks. Nordlander yrkar vidare att förslaget med sedan dessa ändringar 
införts lämnas som kommunens yttrande.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande meddelar att han avser pröva ändringsyrkandena var för sig. 
Ordförande frågar först om kommunledningsutskottet ändrar texten på 
förslagets första sida enligt yrkande och finner att svaret är ja. Ordförande 
frågar därefter i tur och ordning om utskottet stryker andra, tredje, respektive 
femte punkten på förslagets andra sida och finner att för första och andra 
punkterna är svaret ja, för femte punkten nej. Ordförande frågar 
avslutningsvis om kommunledningsutskottet skickar yttrandet med beslutade 
ändringar till regeringskansliet och finner att svaret är ja. 

RESERVATION 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot beslutet, med motiveringen att 
Härjedalspartiet inte stödjer storskaliga vindkraftverk i Härjedalens 
kommun. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggavdelningen 
m.remissvar@regeringskansliet.se, märk med M 2021/01277 
christina.leideman@regeringskansliet.se. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 74 Dnr Ks 2021/190 

 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut, kommunfullmäktige paragraf 
116/2021 (byvaktmästeri) 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen anser att förvaltningsrätten ska avslå överklagan, eftersom 
ärendet i kommunfullmäktige har väckts av en nämnd, enligt 5 kap. 22 § 
kommunallagen. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktiges beslut paragraf 116/2021 att avveckla 
byvaktmästeriverksamheten har ställts under en laglighetsprövning. 
Fullmäktiges beslut skulle vara olagligt eftersom ärendet inte väckts i den 
ordning som kommunallagen föreskriver. 

Eftersom det är kommunstyrelsen som har lämnat förslaget till 
kommunfullmäktiges beslut får det anses att kommunstyrelsen (som också är 
en nämnd) har väckt ärendet i fullmäktige, enligt 5 kap. 22 paragrafen 
kommunallagen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anser att 
förvaltningsrätten ska avslå överklagan, eftersom ärendet i 
kommunfullmäktige har väckts av en nämnd, enligt 5 kap. 22 § 
kommunallagen. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 75 Dnr Ks 2021/484 

 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut, medborgarförslag om att alla 
kommunala telefonsamtal ska spelas in 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande: Kommunen kan inte se att det i 
överklagan anges någon omständighet som enligt kommunallagens 13 
kapitel skulle utgöra grund för att upphäva beslutet. Kommunen anser att 
förvaltningsrätten ska avslå överklagan. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsens beslut att upphäva beslutet att avslå medborgarförslaget 
om inspelning av telefonsamtal till eller från kommunen har överklagats. I 
överklagan hävdas att, utan närmare angivelse om hur, beslutet strider mot 
kommunallagen. Det hävdas också strida mot offentlighets- och 
sekretesslagens 5 kapitel, 1 och 2 paragraferna. 

1 och 2 paragraferna i offentlighets- och sekretesslagens 5 kapitel gäller 
skyldigheten att registrera handlingar. Ett telefonsamtal är inte en handling i 
tryckfrihetsförordningens mening. För att beslutet ska strida mot 
paragraferna måste alltså det som är medborgarförslagets innebörd 
förutsättas; en skyldighet att spela in telefonsamtal. Någon sådan skyldighet 
enligt lag finns inte. 

Kommunstyrelsens beslut innebär dessutom enbart att detta enskilda 
medborgarförslag avslås, det är inte en konsekvens av beslutet att 
kommunen medvetet ska bryta mot vare sig tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekretesslagen eller annan svensk lag. 

Ekonomi 
Kommunens beslut att avge ett yttrande har ingen direkt märkbar påverkan 
på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avger följande 
yttrande: Kommunen kan inte se att det i överklagan anges någon 
omständighet som enligt kommunallagens 13 kapitel skulle utgöra grund för 
att upphäva beslutet. Kommunen anser att förvaltningsrätten ska avslå 
överklagan. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 75, fortsättning Dnr Ks 2021/484 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 76 Dnr Ks 2021/819 

 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar den föreslagna ändringen i delegationsordningen. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny 
delegationsordning. Den föreslagna ändringen innebär att beslut om bisyssla 
går från att betraktas som en verkställighetsåtgärd till att ses som ett reellt 
beslut av kommunen. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen antar den föreslagna ändringen i delegationsordningen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Häggkvists 
yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 77 Dnr Ks 2021/713 

 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning enligt förslag. 

ÄRENDE 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits fram vid 
kommunkansliet. Den huvudsakliga ändringen är ny rutin för hur 
allmänhetens frågestund hanteras. Utöver det föreslås, som brukligt då en ny 
arbetsordning ska antas, en rad mindre förändringar. 

Beroende på hur omvärlden utvecklas, bör också fullmäktiges arbetsordning 
utvecklas. Till exempel finns numer större möjligheter att nyttja tekniska 
lösningar i fullmäktiges arbete. Föreliggande förslag bör underlätta att 
sådana lösningar används, samt mer allmänt se till att fullmäktiges 
arbetsordning bättre harmonierar med utvecklingen i omvärlden. 

Ekonomi 
Arbetsordningen bör inte ha någon direkt verkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar ny 
arbetsordning enligt förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 78 Dnr Ks 2019/1337 

 

Justerandes sign. 

Bostadsanpassningsbidrag 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet beviljar med stöd av lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag ett bidrag på 367 718 kronor för ombyggnad av 
entré. 

ÄRENDE 

Sökanden är ett barn som har en diagnos Trisomi 18 vilket medför en 
omfattande motorisk funktionsnedsättning, intyg finns. Hon behöver 
hjälpmedel för att kunna förflytta sig. Föräldrarna bor på skilda adresser. 
Ansökan avser en mindre tillbyggnad av bostaden för att möjliggöra att 
sökanden kan vistas hos båda föräldrarna som båda är vårdnadshavare. I 
beloppet ingår byggledning och kontroll samt byggentreprenör 

Ekonomi 
Kostnaden för inbyggnad av entré med kringkostnader är 367 718 kronor 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet med 
stöd av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag beviljar ett bidrag på 
367 718 kronor för ombyggnad av entré. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetssamordnare 
Sökanden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 79 Dnr Ks 2021/28 

 

Justerandes sign. 

Bostadsanpassningsbidrag 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet beviljar med stöd av lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag ett bidrag på 299 960 kronor för köksombyggnad 
med kringkostnader enligt ansökan samt intyg. 

ÄRENDE 

Ansökan avser en ombyggnad av kök med höj- och sänkbar inredning. Offert 
på köksombyggnad finns, tillkommer mattläggning samt elarbeten.  

Sökanden är rullstolsburen efter benamputering och för att kunna bo kvar 
hemma och sköta sig själv bedöms att höj- och sänkbar köksinredning är 
nödvändig. Intyg från arbetsterapeut som styrker behovet finns. 

Ekonomi 
Kostnaden för köksombyggnad med kringkostnader är 307 349 kronor 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet med 
stöd av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag beviljar ett bidrag på 
299 960 kronor för köksombyggnad med kringkostnader enligt ansökan samt 
intyg. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetssamordnare 
Sökande 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 80 Dnr Ks 2021/264 

 

Justerandes sign. 

Bostadsanpassningsbidrag 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet beviljar med stöd av lagen (2018:222) 
bostadsanpassningsbidrag ett bidrag till hissinstallation enligt ansökan samt 
intyg med en kostnad på 208 438 kronor. 

ÄRENDE 

Ansökan avser en mindre tillbyggnad av enbostadshus för hiss samt 
transporter för återanvänd hiss liksom installation och besiktning för hiss.  

Sökanden har problem att gå och har svårt vid förflyttningar, det bedöms att 
en hissinstallation skulle medföra att sökanden kan bo kvar hemma. Intyg 
från arbetsterapeut finns som styrker behovet. 

Ekonomi 
Kostnaden för hissinstallation med kringkostnader är 208 438 kronor 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet med 
stöd av lagen (2018:222) bostadsanpassningsbidrag beviljar bidrag till 
hissinstallation enligt ansökan samt intyg med en kostnad på 208 438 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Fastighetssamordnare 
Sökanden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 81 Dnr Ks 2021/412 

 

Justerandes sign. 

Bostadsanpassningsbidrag 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet återremitterar ärendet för att kontrollera med 
sökande om intresse finns att flytta till ett annat, redan anpassat, boende. 

ÄRENDE 

Ansökan avser en tillbyggnad av enbostadshus med dusch och WC-
utrymme, samt extraentré under byggtiden, anbud finns. I kostnaden ingår 
också bygglov, byggledning och kontroll. Sökande har en diagnos IBM, en 
muskelinflammation som bland annat leder till muskelsvaghet och medför 
att sökanden inte kan nyttja befintlig dusch på plan två, intyg finns. Tanken 
är att göra en mindre tillbyggnad i anslutning till entré. 

För att kunna duscha på ett säkert sätt bedöms att nuvarande duschutrymme 
inte är tillräckligt stort. Enligt lag 2018:222 står: §1.Denna lag har till syfte 
att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

Ekonomi 
Kostnaden för tillbyggnad med kringkostnader är 1 023 654 kronor 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet med 
stöd av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag beviljar ett bidrag på 
1 023 654 kronor enligt ansökan samt intyg. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) y att kommunledningsutskottet återremitterar ärendet för att 
kontrollera med sökande om intresse finns att flytta till ett annat, redan 
anpassat, boende. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om ärendet återremitteras enligt Reméns yrkande och 
finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 82 Dnr Ks 2021/311 

 

Justerandes sign. 

Miljöpris 2021 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet ger 2021 års miljöpris till Sundebergs lantbruk, 
samt lämnar till kommunikatör att utifrån de förslag till formuleringar som 
diskuterats vid sammanträdet fastställa motiveringen. 

ÄRENDE 

Kommunledningsutskottet ska varje år utse kommunens miljöpristagare. 
Miljöpriset miljöpris delas ut till en enskild person, som bevis på 
kommunens tacksamhet för särskilt värdefulla insatser inom miljöområdet. 
Pristagaren ska antingen vara bosatt inom kommunen eller genom sin 
verksamhet ha eller ha haft anknytning till kommunen. 

Fyra nomineringar har inkommit till miljöpriset 2021. 

Ekonomi 
Prissumman är 10 000 kronor, vilket kan finansieras inom redan budgeterade 
medel. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
ger 2021 års miljöpris till Sundebergs lantbruk, samt lämnar till 
kommunikatör att utifrån de förslag till formuleringar som diskuterats vid 
sammanträdet fastställa motiveringen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt hans förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 83 Dnr Ks 2021/773 

 

Justerandes sign. 

Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2022 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 

ÄRENDE 

Ägardirektiv för räddningstjänstförbundet ska en gång per år antas av de i 
förbundet ingående kommunernas fullmäktige. Förslag till ägardirektiv 2022 
har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid 
ägarsamrådet den 27 augusti. Medlemsbidraget för Härjedalens kommun år 
2022 uppgår till 22 706 000 kronor. För budgetåret 2022 uppgår förbundets 
totala budgetram/medlemsbidrag till 136 297 000 kronor. 
Indexuppräkningen från 2021 till 2022 är 2,0 %, plus ytterligare 1 % för 
personalkostnader och 1,9 % för övriga kostnader. För intäkter är 
indexuppräkningen 1,5 % 

Ekonomi 
Kommunens medlemsbidrag till räddningstjänstförbundet ökar enligt 
förslaget med 484 000 kronor, från 22 222 000 kronor till 22 706 000 kronor. 
Kostnadsökningen finns medräknad i kommunens budget för 2022. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
förslaget till ägardirektiv 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 84 Dnr Ks 2021/748 

 

Justerandes sign. 

Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport för perioden 
januari till augusti 2021. Förbundets revisorer har yttrat sig över rapporten. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 85 Dnr Ks 2021/464 

 

Justerandes sign. 

Revisionsrapport, granskning av styrdokument 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svar enligt tjänsteutlåtande till revisorerna. 

ÄRENDE 

Revisorerna har granskat kommunens styrdokument och utifrån 
granskningen ges nedanståendet rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att 
- se över och uppdatera riktlinjen för styrdokument 
- säkerställa att pågående genomgång av styrdokument färdigställs 
- säkerställa löpande arbete för att vidmakthålla aktualitet och relevans samt 
att styrdokumentens innehåll i förhållande till varandra är överensstämmande 
-se över formerna för uppföljning av styrdokument. 
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer.  
Översyn av styrdokument är ett ständigt pågående arbetet för att säkerställa 
aktualitet och relevans. Kommunövergripande styrdokument ses som regel 
över en gång per mandatperiod eller vid behov. Riktlinjen för styrdokument 
har nyligen varit föremål för en översyn. I samband med pågående översyner 
görs också en bedömning av behovet av styrdokumentet. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
svar enligt tjänsteutlåtande till revisorerna. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 86 Dnr Ks 2020/593 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att möten inom kommunens 
verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter covid19-
pandemin 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

Åsa Palm med flera föreslår att digitala möten ska fortsätta att hållas även efter 
Covid19-pandemin. Som motivering anges antagande om mindre stress för 
anställda, minskade kostnader för tjänsteresor liksom positiva effekter på klimatet. 
Förslagsställarna efterlyser en redovisning av vidtagna åtgärder och dess effekter på 
både anställdas arbetsmiljö när det gäller rädsla för smittspridning, övergången till 
digital kommunikation och klimatpåverkan. Utifrån resultatet vill förslagsställarna 
att arbetsgivaren säkerställer att IT-system och arbetsplatser inte riskerar anställdas 
hälsa. 
 
Sedan våren 2020 befinner pågår en pandemi och läget kan förändras snabbt med 
kort varsel. Regering och riksdag har antagit pandemilagen liksom kontinuerligt 
förändrade restriktioner både i regionen, Sverige och i omvärlden. Även om 
pandemin nu ser ut att ha vänt så måste kommunen bevara en medvetenhet om att 
läget kan förändras. Att arbeta preventivt för att motverka smittspridning är 
fortfarande primärt. 
 
Pandemin har påskyndat en digitalisering och gamla arbetssätt har bytts mot nya, 
för att minska de fysiska kontakterna mellan människor Den digitala utvecklingen 
välkomnas även om betydelsen av fysiska sammankomster inte bör underskattas ur 
ett arbetsmiljöperspektiv. Samverkan med kollegor är en av grunderna till en god 
arbetsmiljö. Kommunfullmäktige har beslutat i Mål och budget för år 2022 att 
kommunen ska verka för att använda tekniska lösningar och modern teknik samt 
förenkla medborgarnas kontakt med Härjedalens kommun med så kallade e-tjänster. 
 
Härjedalens kommun bevakar och följer upp medarbetarnas arbetsmiljö och 
utvärderar det som hänt i en vidare mening; både på egen hand och i samarbete med 
regionen och ansvariga myndigheter. Det gäller inte minst personalens arbetsmiljö 
där kommunen sedan tidigare beslutat att hösten 2021 genomföra en 
medarbetarundersökning. Resultatet av denna kommer att ge bra underlag för 
fortsatta åtgärder. Användandet av digital kommunikation är bara ett exempel i 
raden av förändringar som kommer att påverka kommunens arbetssätt och sättet att 
organisera dagliga arbetsuppgifter som arbetsgivare och aktör. Effekterna av Covid-
19 och dess påverkan behöver utredas ur en rad olika perspektiv, både på ett samlat 
sätt men även per verksamhet innan långsiktiga beslut kan fattas. Det arbetet måste 
ske både nationellt som såväl lokalt i kommunens verksamheter. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 86, fortsättning Dnr Ks 2020/593 

 

Justerandes sign. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 87 Dnr Ks 2021/409 

 

Justerandes sign. 

Motion om presentkort till fast anställd och 
vikarierande omvårdnadspersonal 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Jeanette EK (V) med flera föreslår att ge samtliga anställda i Härjedalens 
kommun ett presentkort om 500 kronor som är kopplat till olika 
näringsidkare inom kommunen. Detta för att stödja våra lokala näringsidkare 
och uppmuntra kommunens medarbetare. Motionärerna menar att 
utbetalning av presentkortet bör göras senast årsskiftet 2021/2022.  
 
Motionärerna pekar på Ljusdals kommun som lämnat en sommargåva till 
kommunalanställda genom Ljusdals kommuns centrumförening som 
omfattar företagare från butiker, restauranger samt fastighetsägare och 
tjänsteföretag. Det presentkortet Ljusdals kommunanställda fick genom 
centrumföreningen är ett presentkort i form av ett Mastercard som 
hanterades som ett vanligt betalkort. 
 
Inom Härjedalens kommuns finns inte en sammantagen förtagsförening som 
kan erbjuda presentkort i likhet med Ljusdals kommun.  

Ekonomi 
Förslag till beslut ger ingen påverkan på ekonomi.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunledningsutskottet föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
yrkar att kommunledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 87, fortsättning Dnr Ks 2021/409 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Reméns 
yrkande eller enligt hans eget yrkande och finner att 
kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande. 

RESERVATION 

Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 88  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, skoterregleringsområde i Vemdalen med 
omnejd 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) undrar om kommunstyrelsen har gett samhälls-
utvecklingschefen eller trafikhandläggaren i uppdrag att skapa ett regler-
område för skoter i Vemdalen? Eller om någon annan har lämnat ett sådant 
uppdrag? Larsson undrar också om de medborgarförslag om reglerområde i 
Vemdalen, som kommunen har handlagt, kommer tas upp till förnyad 
handläggning om arbetet med regleringsområde i Vemdalen återupptas? 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att kommunstyrelsen inte har 
lämnat något sådant uppdrag. Eftersom det inte vid kommunen pågår något 
arbete rörande regleringsområde i Vemdalen, kommer inte heller 
medborgarförslagen tas upp till någon förnyad handläggning. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2021-11-03 

KLU § 89  

 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, samarbetsavtal regionen 

ÄRENDE 

Bengt-Arne Persson (L) efterfrågar information om arbetet med att ta fram 
ett nytt samarbetsavtal med regionen. 

Anders Häggkvist (C) svarar att förhandlingarna hittills från kommunens 
sida har skötts av socialchef Anda Embretzen. En närmare information om 
hur arbetet utvecklas kommer ges vid kommande socialutskottsammanträde.  

_____ 
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