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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 32  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning, information 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning till och med februari 2021. Kommunen hittills i år har 
gjort ett underskott om 7,4 miljoner kronor, relativt budget. Då det ännu är 
tidigt under året är det dock svårt att göra några säkra förutsägelser om årets 
resultat. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 33  

Justerandes sign.

Löneöversyn 2020, information 

ÄRENDE 

HR-chef Britt Paju lämnar en information om löneöversynen 2020. Den 
totala löneökningen i kommunen var 2,34 % av den totala lönekostnaden 
2019. Informationen inkluderar redovisning av kostnaden för det 
engångsbelopp som förhandlats fram för kommunals medlemmar. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 34 Dnr Ks 2020/792 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om försäljning av Härjegårdar 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

I ett medborgarförslag föreslås att Härjegårdar Fastighets AB ska säljas på 
den öppna marknaden. 
 
I Härjegårdars årsredovisning för 2019 framgår av VD-kommentaren att 
bolagets negativa resultat beror på en hög andel tomma lägenheter, behov att 
skriva ner värdet på fastigheter var faktiska värde är lägre än bokfört värde, 
samt ett ökat behov av fastighetsunderhåll. 
 
Bolagets fastighetsbestånd är 2019-12-31 bokfört till 356 046 000 kronor 
och långfristiga skulder till kreditinstitut, för vilken kommunen borgar, 
uppgår till 412 100 000 kronor. Soliditeten uppgår till 3,5 % 
 
För att komma till rätta med den negativa resultatutvecklingen arbetar 
bolaget bland annat med att koncentrera bolagets fastighetsinnehav till färre 
orter för att på så sätt få till stånd en effektivare förvaltning. Detta innebär att 
delar av fastighetsbeståndet kommer att avyttras. Avyttringar redan gjorts i 
till exempel Bruksvallarna, Vemdalen och Ytterhogdal. 
Ekonomi 
Om marknadsvärdet på bolagets tillgångar vid en försäljning underskrider 
bolagets bokförda värde uppstår en förlust som kommunen omgående måste 
täcka med anledning av att kommunen borgar för bolagets samtliga 
låneskulder. 
FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 35 Dnr Ks 2020/523 

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska uppvakta berörda 
myndigheter, riksdag och regering och kräva en 
ändring så alla boende inom statens marker ges lika 
rättigheter till jakt och fiske på statens marker 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Landsbygdspartiet (numera Härjedalspartiet), genom Olle Larsson, föreslår 
att kommunen ska uppvakta berörda myndigheter, riksdag och regering och 
kräva en ändring så att boende inom statens marker ges lika rättigheter till 
jakt och fiske på statens marker. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att denna fråga inte ligger inom den 
kommunala kompetensen utan bör hanteras av respektive politiska partier 
gentemot staten. 
Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 
FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag 
till kommunfullmäktige ska vara detsamma som kommunledningsutskottets 
förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande ställer Larssons yrkande mot sitt eget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes yrkande. Omröstning begärs. 

Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla ordförandes 
yrkande, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 35, fortsättning Dnr Ks 2020/523 

Justerandes sign.

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Johan 
Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Åke 
Remén (V) 
Nej-röst: Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP) 
Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Karin Holmin (VH) 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 
2 som avstår föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

RESERVATION 

Olle Larsson (HP) och Per-Anders Tapper (HP) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut, med hänvisning till motionen 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 36 Dnr Ks 2020/560 

Justerandes sign.

Granskning av orosanmälan 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens förslag som svar på 
genomförd granskning av orosanmälan. 

ÄRENDE 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG 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. 
 
Ett svar ska lämnas med synpunkter på de slutsatser och rekommendationer 
som lyfts fram i rapporten. Bildningsförvaltningen har tagit fram en 
handlingsplan där fyra åtgärder presenteras tillsammans med tidsplan.  
Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 
FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens förslag som svar på 
genomförd granskning av orosanmälan. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktiges presidium



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 37 Dnr Ks 2021/52 

Justerandes sign.

Bygdemedel 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen prioriterar bygdemedlen enligt bilaga ”Budget 2021 - 
Saldo, ansökningar och prioritering per område” daterad 2021-02-26. 

ÄRENDE 

Länsstyrelsen Jämtland beslutar om utdelningen av bygdemedel. Föreningar 
som önskar ta del av bygdemedlen skickar sina ansökningar till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar därefter ansökningarna vidare till 
berörda kommuner, för prioritering. 

Inför denna omgång finns 51 ansökningar för kommunen att ta ställning till. 

Ekonomi 
Bygdemedlens fördelning har ingen direkt verkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen prioriterar bygdemedlen enligt bilaga ”Budget 2021 - 
Saldo, ansökningar och prioritering per område” daterad 2021-02-26. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Landsbygdsutvecklare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 38 Dnr Ks 2020/997 

Justerandes sign.

Gemensamt bolag för framställning av biogas 

BESLUT 

Kommunstyrelsen tackar ja till Östersunds kommuns erbjudande om 
mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en rötningsanläggning på 
Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Härjedalens kommuns andel i 
bolaget blir 0,5 %. 

ÄRENDE 

Från och med år 2024 är alla kommuner skyldiga att skilt från annat avfall 
samla in och behandla matavfall. I Jämtlands län finns idag ingen rötnings-
anläggning för matavfall. Närmaste rötningsanläggningarna finns i 
Skellefteå, Härnösand, Gävle och Uppsala. För att minska transporterna och 
lokalt ta vara på matavfallet behöver en anläggning byggas i länet. För att få 
god ekonomi i en sådan anläggning behöver alla länets kommuner samarbeta 
och leverera sitt matavfall till anläggningen. En lokal rötningsanläggning 
bidrar till både nationella och lokala klimat- och miljömål och möjliggör ett 
bättre tillvaratagande av avfallet. Östersunds kommun erbjuder länets övriga 
kommuner mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en rötnings-
anläggning. Anläggningen ska omvandla insamlat matavfall till biogas och 
biogödsel. Förslaget är att Östersunds kommun äger 96,5% av aktierna i 
bolaget. De övriga sju kommunerna äger 0,5 % vardera och garanteras full 
insyn och representation i bolagsstyrelsen. 
 
Kommunerna tecknar 20-åriga avtal med bolaget, under investeringens 
livslängd. Avtalen reglerar bland annat substratmängder och exitklausuler. 
När bolaget är bildat förhandlas detaljerna i de juridiska dokument som 
ligger till grund för samarbetet. 
 
Naturvårdsverket har genom ”Klimatklivet” beviljat bidrag med 45 % av den 
totala investeringskostnaden, som beräknas till 276 miljoner kronor. Som 
mikroägare är investeringskostnaden mycket liten. Kostnaden betalas istället 
löpande, som behandlingsavgift per ton matavfall som levereras till bolaget. 
 
Behandlingskostnaden för matavfallet beräknas bli något lägre än kostnaden 
för förbränning i Sundsvall. Tack vara kortare avstånd blir även 
transportkostnaderna lägre. Eventuell medverkan väntas alltså inte medföra 
ökade kostnader för renhållningskollektivet. 
Ekonomi 
Eventuell medverkan väntas inte medföra ökade kostnader för 
renhållningskollektivet eller skattekollektivet. 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 38, fortsättning Dnr Ks 2020/997 

Justerandes sign.

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen tackar ja till Östersunds kommuns erbjudande om 
mikroägarskap i ett bolag som ska bygga och driva en rötningsanläggning på 
Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund. Härjedalens kommuns andel i 
bolaget blir 0,5 %. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 39 Dnr Ks 2021/83 

Justerandes sign.

Remiss, Åtgärdsprogram för Vattenförvaltningen 2021–
2027 

BESLUT 

Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt förslag daterat 21-03-02. 

ÄRENDE 

Vattenmyndigheterna tar vart sjätte år fram ett åtgärdsprogram för varje 
vattendistrikt där man beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner 
behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Härjedalens och Bergs  
kommuner ingår till största delen i Bottenhavets vattendistrikt och till en 
liten del i Västerhavets vattendistrikt. 

Åtgärdsprogrammet som föreslås för kommande period har lämnats till 
kommunen för samråd. Miljö- och byggavdelningens och Vatten och 
miljöresurs personal har tillsammans med nämndens ordförande och 
bolagsstyrelsens ordförande förberett ett svar på samrådet. 

Ekonomi 
Remissvaret föranleder ingen finansiering. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen tillsammans med Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen enligt förslag 
daterat 21-03-02. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till miljö- och byggavdelningens och Vatten 
och miljöresurs gemensamma förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt miljö- och 
byggavdelningens och Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
gemensamma förslag och finner att svaret är ja 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Bottenhavets Vattendistrikt 
Västerhavets vattendistrikt 
Miljö- och byggnämnden 
Vatten och miljöresurs



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 40 Dnr Ks 2021/135 

Justerandes sign.

Detaljplan Lofsdalen 1:7 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige tillåter i detaljplanen, på det sätt som medgavs i 
planbeskedet från 2013, avsteg från den fördjupade översiktsplanen för 
Lofsdalenområdet. 

ÄRENDE 

Fördjupad översiktsplan för Lofsdalen-Glöteområdet antogs i oktober 2012. 
Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen kom önskemål om att 
utöka planens omfattning med ett markområde intill befintligt stugområde i 
Slagavallen. Det området utökades i sin tur under perioden mellan samråd 
och utställning och mellan utställning och antagande. Ett landområde som 
exploatören hade önskat i planen togs dock inte med i den färdigställda 
planen, med anledning av att det landområdet utgör kalfjäll. Kommunen har 
som princip att inte medge exploatering av kalfjäll. 

Exploatören av området ansökte under 2013 om planbesked på det 
undantagna landområdet. Ett planprogram för området togs i samband med 
det fram, bland annat för att utreda konsekvenser av en eventuell utökning 
med det tidigare undantagna området. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige tillåter i detaljplanen, på det sätt som medgavs i 
planbeskedet från 2013, avsteg från den fördjupade översiktsplanen för 
Lofsdalenområdet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 41 Dnr Ks 2021/136 

Justerandes sign.

Miljö- och byggnämndens reglemente 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige tillåter miljö- och byggnämnden att, om särskilda skäl 
föreligger sammanträda med ledamöter på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, samt så 
att ingen obehörig person kan ta del av ljud, bild, eller sammanträdes-
handlingar. Miljö- och byggnämndens ordförande avgör inför varje samman-
träde om deltagande på distans får ske. Miljö- och byggnämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

ÄRENDE 

Distansdeltagande i politiska sammanträden har med det senaste årets 
teknikutveckling blivit allt mer relevant. Deltagande på distans kan bidra till 
att säkra den demokratiska processen. 

FÖRSLAG 

Miljö- och byggnämndens förslag: 

Kommunfullmäktige tillåter miljö- och byggnämnden att, om särskilda skäl 
föreligger sammanträda med ledamöter på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, samt så 
att ingen obehörig person kan ta del av ljud, bild, eller sammanträdes-
handlingar. Miljö- och byggnämndens ordförande avgör inför varje 
sammanträde om deltagande på distans får ske. Miljö- och byggnämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans.  

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska 
vara detsamma som miljö- och byggnämndens förslag och finner att svaret är 
ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 42 Dnr Ks 2021/131 

Justerandes sign.

Verksamhetsplan 2021, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för samhällsutvecklings-
förvaltningen 2021. 

ÄRENDE 

Förvaltningarna i Härjedalens kommuns organisation ska årligen utforma en 
verksamhetsplan som baseras på Härjedalens kommuns övergripande vision 
och strategi 2020-2022. Utifrån den övergripande verksamhetsplanen bryts 
denna ner till handlingsplaner på avdelnings- och enhetsnivå. 
Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 
FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för 
samhällsutvecklingsförvaltningen 2021. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 43  

Justerandes sign.

Minoritetslagens grundskydd, information 

ÄRENDE 

Marie Hagsgård från Europarådets rådgivande kommitté för Ram-
konventionen för skydd av nationella minoriteter lämnar kommunstyrelsen 
en information om vilket grundläggande skydd som fastställs i lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (den så kallade 
minoritetslagen). Hagsgård går bland annat igenom vad grundskyddet 
innebär och vad som krävs av kommuner för att tillämpa grundskyddet. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 44 Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

Flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen från 
fastighet Ögränd till fastighet Senioren 

BESLUT 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamheter som bedrivs på Ögränd och som 
tidigare bedrevs vid Återbrukspoolen (båda i Sveg) flyttas till Senioren, 
Sveg. 

ÄRENDE 

Kommunen bedriver idag verksamheter på den kommunägda fastigheten 
Läkaren 5, kallad Ögränd, i Sveg. Under 2020 har samhällsutvecklings-
förvaltningen utrett möjligheten att flytta dessa verksamheter till 
Härjegårdars fastigheter Krediten 1–4 i Sveg, gemensamt kallade Senioren. 
Utredningen i ärendet visar att det finns flertalet fördelar med att flytta 
verksamheten, både gällande anpassning av lokaliteterna samt ökad 
attraktionskraft vid Senioren. En flytt av verksamheterna på Ögränd är i linje 
med beslutade mål att minska kommunens lokalytor med 3 % per år. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 februari (§ 18) dels att inhämta rådets 
för pensionärer och funktionsnedsatta åsikter i ärendet, dels att anordna en 
särskild informationsträff för kommunstyrelsen. Rådets för pensionärer och 
funktionsnedsatta mening är att kommunstyrelsen kan fortsätta med arbetet 
enligt det koncept som presenterades för rådet den 4 mars. Informationsträff 
för kommunstyrelsen har hållits den 10 mars. 
Ekonomi 
En flytt av verksamheterna på Ögränd innebär ökade hyreskostnader för 
kommunen. Dessa kan hanteras inom ramen för fastighetsbudgeten. Ingen 
utökad ram behövs. Försäljning av Läkaren 5 ger kommunen en intäkt samt 
minskar kostnader för åtgärder på fastigheten, vilka annars skulle vara 
påkallade med hänsyn till arbetsmiljön. Bland annat behöver brandskyddet 
åtgärdas. 
 
En flytt kommer innebära att det kommunala bolaget Härjegårdar ökar sina 
hyresintäkter, undviker nedskrivningar och får bättre möjligheter att 
attrahera fler hyresgäster. 
FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna som bedrivs på Ögränd, Sveg 
flyttas till Senioren, Sveg. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 44, fortsättning Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Karin Holmin (VH) och Åke 
Remén (V) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska överlåta till 
kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet och föreslå kommunfullmäktige 
att uppdra till kommunstyrelsen att utveckla senioren som ett 65+-boende, 
samt besluta att ingen flytt verkställs innan man har utrett möjligheterna att 
göra senioren till det seniorboende 65+ som man tänker sig att ett 
seniorboende ska vara, med tillgång till de lokaler som utvisas av bilagor till 
ärendet. De yrkar i andra hand (om förstahandsyrkandet avslås) att 
kommunstyrelsen istället, i tillämpliga delar, beslutar enligt 
förstahandsyrkandet. 
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) och 
Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag 
med ändringen att beslutet ska lyda ”Arbetsmarknadsavdelningens 
verksamheter som bedrivs på Ögränd och som tidigare bedrevs vid 
Återbrukspoolen (båda i Sveg) flyttas till Senioren, Sveg”. 
BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen godkänner ändringen i 
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen ska lämna ett förslag till 
kommunfullmäktige, eller om kommunstyrelsen själv ska avgöra ärendet i 
sak och finner att kommunstyrelsen själv ska avgöra ärendet i sak. 
Omröstning begärs. 

Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att kommunstyrelsen 
själv ska avgöra ärendet i sak, nej-röst för att kommunstyrelsen ska lämna ett 
förslag till kommunfullmäktige. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), JOhan 
Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S)  
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V), Karin Holmin 
Avstår: Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP) 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster och 
2 som avstår beslutar att avgöra ärendet i sak. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 44, fortsättning Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG FORTSÄTTNING 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag med tidigare godkänd ändring eller 
enligt Zetterström-Bäckes med fleras yrkande och finner att kommun 
beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets ändrade förslag. Omröstning 
begärs. 

Ordförande fastställer följande beslutsordning: Ja-röst för att besluta enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag med tidigare godkänd ändring, nej-röst 
för att besluta enligt Zetterström-Bäckes med fleras yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Johan 
Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S)  
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V), Karin Holmin 
Avstår: Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP) 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 3 nej-röster och 
2 som avstår beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag med 
tidigare godkänd ändring.  

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avgöra ärendet i sak, samt 
mot kommunstyrelsens beslut att flytta arbetsmarknadsavdelningens 
verksamheter. 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Olle Larsson (HP) får föra till protokollet att Härjedalspartiet anser att det 
vid senioren ska finnas gemensamma lokaler där samtliga boende ska kunna 
hålla gemensamma måltider. 
_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Härjegårdar fastighets AB



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 45 Dnr Ks 2021/159 

Justerandes sign.

Grävpolicy för Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige antar policy för grävning i kommunal mark. Policyn 
ersätter alla tidigare beslutade policys/riktlinjer gällande grävtillstånd. 

ÄRENDE 

Varje år sker ett flertal grävningar runt om i kommunen. Då det inte finns 
någon samorganisation av önskade grävarbeten kan resultatet bli flera 
grävningar på samma område under en säsong. Härjedalens kommun har 
därmed behov av en grävpolicy. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningens förslag: 

Kommunfullmäktige antar policy för grävning i kommunal mark. Policyn 
ersätter alla tidigare beslutade policys/riktlinjer gällande grävtillstånd. 

YRKANDE 

Mats Ericsson (C) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska vara detsamma som 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 46 Dnr Ks 2021/180 

Justerandes sign.

Taxa för grävtillstånd 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige, under förutsättning att policy för grävning i 
kommunal mark har antagits, antar taxa för grävtillstånd. 

ÄRENDE 

Infrastrukturavdelningen har i samband med framtagandet av policy för 
grävning i kommunal mark även arbetat fram förslag till tillhörande taxa. 
Syftet är att kunna ta betalt för tillstånden. Tidigare har detta finansierats av 
skattekollektivet. Kommunen behöver även verktyg för att följa upp och se 
till att beviljade grävningar utförs enligt tillstånd och att gator återställs till 
ett för kommunen acceptabelt skick. Här är taxan det verktyget. 

Ekonomi 
Intäkter grävtillstånd runt 50 000 kronor per år men framförallt korrekt 
återställda grävningar som ej medför senare kvalitetssänkning av 
kommunens gator med ökade underhållskostnader som följd. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige, under 
förutsättning att policy för grävning i kommunal mark har antagits, antar 
taxa för grävtillstånd.  

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsens förslag till kommun-
fullmäktige ska vara detsamma som samhällsutvecklingsförvaltningens 
förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 47 Dnr Ks 2019/1044 

Justerandes sign.

Försäljning av Viken 8:5 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige säljer Ytterhogdal Viken 8:5 enligt högsta inkomna 
anbud 4 350 000 kronor. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02 Ks § 290 att försälja Ytterhogdal 
Viken 8:5 till högsterbjudande. 

Härjedalens kommun har anlitat Mäklarfirman Areal i Ljusdal att försälja 
fastigheten Viken 8:5. Högsta anbud har inkommit från Eva och Bertil 
Widenfalk med intresse att köpa två områden av Viken 8:5 för 50 000 kronor 
samt från Skogsfastigheter i Härjedalen AB med intresse att köpa 
restfastigheten av Viken 8:5 för 4 300 000 kronor. 

Ekonomi 
Försäljningssumman, 4 350 000 kronor, utgör en intäkt till kommunen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige säljer 
Ytterhogdal Viken 8:5 enligt högsta inkomna anbud 4 350 000. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 48 Dnr Ks 2017/156 

Justerandes sign.

Finansiering avloppsreningsverk i Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige anslår 128 miljoner kronor till ett nytt reningsverk i 
Funäsdalen samt beviljar igångsättningstillstånd. 

ÄRENDE 

Tillstånd och bygglov har getts för det nya reningsverket i Funäsdalen. 
Upphandling av entreprenör för bygget har genomförts. Inkomna anbud har 
utvärderats och behandlats av kommunstyrelsen, som sedan tilldelade YIT 
Sverige AB entreprenaden. 

Ekonomi 
Det vinnande anbudet var 128 miljoner kronor. Kommunen har nyligen av 
kommuninvest AB beviljats ett större låneutrymme, för att kunna finansiera 
investeringar i VA. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 128 miljoner kronor till ett nytt reningsverk i 
Funäsdalen samt beviljar igångsättningstillstånd. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 49 Dnr Ks 2020/386 

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

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 avseende kvartal 4 år 2020 presenteras för kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 50  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Angående detaljplanens utbredning, Lofsdalen 1:7, Slagavallens 
vägsamfällighetsförening och Slagavallen fritidshusförening 

Protokoll 2021-02-08, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 

Protokoll 2021-02-08, Regionens samverkansråd 

Protokoll 2021-03-04, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 

Protokoll Socialsamverkan 2021-01-25 

Skrivelse, Satsa på äldreomsorgen i Härjedalens kommun nu!, PRO 

Svar på fråga från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-18, hyresavtal 
frysrum 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 51  

Justerandes sign.

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokument-id 
134482 

Anställningar februari 2021 Flera 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 52 Dnr Ks 2020/549 

Justerandes sign.

Bidrag till flygplatser med trafik med allmän trafikplikt, 
drift av Härjedalen Sveg Airport 

BESLUT 

Härjedalen Sveg Airport beviljas 6 391 000 SEK för täckning av förluster 
under år 2019. 

Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i 
fördraget, artikel 56 a). 

Villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A. 

Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga 
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

ÄRENDE 

Inom vissa av den så kallade gruppundantagsförordningen (GBER) utpekade 
områden går det att lämna stöd utan att först behöva vänta på EU-
kommissionens godkännande, enligt bland annat artikel 56a om stöd till 
regionala flygplatser. 

För att GBER ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen 
vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den som svarar för den samlade 
utbetalningen av stödet till en flygplats – som är det organ som ska 
kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också kommunen som 
sedermera ska rapportera stödet till kommissionen via Näringsdepartementet. 

Ekonomi 
Sedan den 1 januari 2018 gäller GBER som grund för stöd till flygplatserna 
och har man stöd via Trafikverket så ska kommunen där flygplatsen ligger 
vara den som gör den formella rättsliga bedömningen om att stödet är 
förenligt med GBER samt rapportera in själva beloppen (även Trafikverkets 
stöd) till både Näringsdepartementet som i sin tur rapporterar till 
Kommissionen och till Tillväxtanalys som har en stöddatabas TAM. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 52, fortsättning Dnr Ks 2020/549 

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att Härjedalen Sveg Airport 
beviljas 6 391 000 SEK för täckning av förluster under år 2019. 
 
Att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 
 
Att villkoren i kommissionens förordning anses vara uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A. 
 
Att kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga 
villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. 

YRKANDE 

Karin Holmin yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Firmatecknare 
Samhällsutvecklingschef 
Flygplatschef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 53 Dnr Ks 2021/202 

Justerandes sign.

Remiss, SOU 2020:73 - Stärkt äganderätt, flexibla 
skyddsformer och naturvård i skogen 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) frågar om kommunen har för avsikt att svara på remissen 
i ärendet. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att ett svar till 
remissen för närvarande bereds. Ordförandes ambition är att tillsammans 
med övriga kommuner i länet ta fram ett gemensamt svar på remissen. Sista 
datum att besvara remissen är den 30 april. Kommunstyrelsen bestämmer vid 
sammanträdet den 14 april den definitiva utformningen av kommunens svar. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-17 

KS § 54  

Justerandes sign.

Övrig fråga, medium för sammanträdesdeltagande per 
distans 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) frågar om inte kommunen ska fatta ett beslut om vilket 
medium som ska användas vid sammanträdesdeltagande på distans. 
Kommunchef Gunnel Gyllander svarar att kommunen någon gång under året 
kommer gå över till att fullt ut använda Microsoft Teams och Microsoft 365, 
men innan det låter sig göras behövs en översyn av i vilken utsträckning 
kommunen kan (eller ens får) utnyttja de andra funktionerna (utöver 
distanssammanträden) i Teams.  

_____


	Protokoll förstasida
	KS § 32 2021-03-17
Ekonomisk uppföljning
	KS § 33 2021-03-17
Löneöversyn 2020, information
	KS § 34 2021-03-17
Medborgarförslag om försäljning av Härjegårdar
	Beslut KS 2021-03-17
Motion om att kommunen ska uppvakta berörda myndigheter, riksdag och regering och kräva en ändring så alla boende inom statens marker ges lika rättigheter till jakt och fiske på statens marker. 
	Sida 1
	Sida 2

	KS § 36 2021-03-17
Granskning av orosanmälan
	KS § 37 2021-03-17
Bygdemedel 2021
	KS § 38 2021-03-17
Gemensamt bolag för framställning av biogas
	Sida 1
	Sida 2

	KS § 39 2021-03-17
Remiss, Åtgärdsprogram för Vattenförvaltningen 2021--2027 
	KS § 40 2021-03-17
Detaljplan Lofsdalen 1:7
	KS § 41 2021-03-17
Miljö- och byggnämndens reglemente
	KS § 42 2021-03-17
Verksamhetsplan 2021, samhällsutvecklingsförvaltningen
	Beslut KS 2021-03-17
Minoritetslagens grundskydd, information


	KS § 44 2021-03-17
Flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen från fastighet Ögränd till fastighet Senioren
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	KS § 45 2021-03-17
Policy för grävning i kommunal mark
	KS § 46 2021-03-17
Taxa för grävtillstånd
	Beslut KS 2021-03-17
Försäljning av Viken 8:5
	Beslut KS 2021-03-17
Finansiering avloppsreningsverk i Funäsdalen
	KS § 49 2021-03-17
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020
	KS § 50 2021-03-17
Meddelanden
	KS § 51 2021-03-17
Delegationsbeslut
	KS § 52 2021-03-17
Bidrag till flygplatser med trafik med allmän trafikplikt, drift av Härjedalen Sveg Airport
	Sida 1
	Sida 2

	KS § 53 2021-03-17
Remiss, SOU 2020:73 - Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
	KS § 54 2021-03-17
Övrig fråga, medium för sammanträdesdeltagande per distans

