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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

 

 

Ärendelista 
Paragraf Ärende Diarie-

nummer 
§ 1 Allmänhetens frågestund  
§ 2 Interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 

ordförande, om 
samhällsutvecklingsförvaltningens organisation 

2023/168 

§ 3 Interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande, om kommunens svar på remiss om 
regional kulturplan 

2023/185 

§ 4 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, 
om kommunens eventuella arbete för att 
synliggöra Härjedalens befolkning som en 
nationell minoritet 

2023/184 

§ 5 Medborgarförslag om väntkur eller ett 
hållplatsskydd vid Sonfjällsskolans taxiplan 

2023/54 

§ 6 Medborgarförslag om att kommunens lokaler ska 
vara djurfria 

2023/55 

§ 7 Medborgarförslag om att förskolepersonal ska få 
gratis kaffe under sin arbetsdag 

2023/89 

§ 8 Motion att kommunen återupptar och ansvarar för 
klippning av gräs på grönytor i bostadsområden 
och i villakvarter 

2022/619 

§ 9 Motion om att använda särskild chefsenkät 2022/845 
§ 10 Redovisning, motioner inkomna sedan 

kommunfullmäktiges senaste sammanträde 
 

§ 11 Revisionsrapport fastighetsunderhåll 2022/924 
§ 12 Granskning av uppsikt och ägarstyrning av bolag 2022/1169 
§ 13 Ej verkställda beslut 2022 2022/545 
§ 14 Kretsloppsplan Härjedalens kommun 2020/188 
§ 15 Köp av prästgården i Vemdalen 2022/1172 
§ 16 Ny modell för medborgerlig förslagsrätt 2022/852 
§ 17 Miljö- och byggnämndens reglemente 2022/976 
§ 18 Utökat åtagande om borgen till förmån för 

Inlandsbanan AB 
2022/1071 

§ 19 Äskande av investeringsmedel för nytt 
verksamhetssystem inom socialförvaltningen 

2023/71 

§ 20 Administrativ avgift vid olika typer av 
nyttjanderätter 

2023/92 

§ 21 Avsägelse från uppdrag, Gunnar Hedin (C) 2023/77 
§ 22 Avsägelse från uppdrag, Örjan Eriksson (C) 2023/85 
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Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 23 Avsägelse från uppdrag, Berit Lindstedt (HP) 2023/111 
§ 24 Avsägelse från uppdrag, Simon Åslund (M) 2023/154 
§ 25 Val av en revisor att granska verksamheten 2023–

2026 
2022/926 

§ 26 Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2026 

2022/925 

§ 27 Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–
2026 

2022/925 

§ 28 Val av lekmannarevisor att granska Vatten och 
miljöresurs mitt AB:s verksamhet 2023–2026 

2022/929 

§ 29 Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Vatten och miljöresurs mitt AB:s verksamhet 
2023–2026 

2022/929 

§ 30 Val av en lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–
2026 

2022/931 

§ 31 Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 
2023–2026 

2022/931 

§ 32 Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026 

2022/928 

§ 33 Val av ersättare för revisorer att granska 
stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 
2023–2026 

2022/928 

§ 34 Val av ersättare i valnämnden efter 
Örjan Eriksson (C) 

2023/87 

§ 35 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Berit Lindstedt (HP) 

2023/112 

§ 36 Val av ledamot i valberedningen efter 
Berit Lindstedt (HP) 

2023/114 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 1  
 

Allmänhetens frågestund 

Ärende 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har allmänheten rätt att vid 
kommunfullmäktiges sammanträden ställa frågor om den kommunala 
verksamheten. 

Inför dagens sammanträde har en person ställt frågor om hur kommunen ser 
på länsstyrelsens miljömålsuppföljning, då inget av de tolv målen har nåtts, 
och enligt länsstyrelsen inte kommer kunna nås till 2030. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) besvarar muntligen frågorna. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 2 Dnr KS 2023/168 
 

Interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande, om samhällsutvecklingsförvaltningens 
organisation 

Ärende 

Olle Larsson (HP) ställer i en interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande Lars-Olof Mattsson (M) frågor om personalstyrkan vid 
samhällsutvecklingsförvaltningen, samt om omfattningen av de lokala 
utvecklingsplanerna. Mattsson besvarar muntligen och skriftligen frågorna. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 3 Dnr KS 2023/185 
 

Interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande, om kommunens svar på remiss om 
regional kulturplan 

Ärende 

Olle Larsson (HP) ställer i en interpellation till samhällsutvecklingsutskottets 
ordförande Lars-Olof Mattsson (M) frågor om kommunens yttrande över 
förslaget till den regionala kulturplanen. 

Mattsson besvarar interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 maj. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 4 Dnr KS 2023/184 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, om 
kommunens eventuella arbete för att synliggöra 
Härjedalens befolkning som en nationell minoritet 

Ärende 

Olle Larsson (HP) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) frågor om hur kommunen ska 
förhålla sig till att betrakta Härjedalens befolkning som en nationell 
minoritet. 

Nordlander besvarar interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 maj. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 5 Dnr KS 2023/54 
 

Medborgarförslag om väntkur eller ett hållplatsskydd 
vid Sonfjällsskolans taxiplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunen vid Sonfjällsskolans 
taxiplan anlägger en väntkur eller ett hållplatsskydd. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Trafiksamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 6 Dnr KS 2023/55 
 

Medborgarförslag om att kommunens lokaler ska vara 
djurfria 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att kommunens lokaler, med 
undantag för ledarhundar och liknande, ska vara djurfria. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) föreslår att 
kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 7 Dnr KS 2023/89 
 

Medborgarförslag om att förskolepersonal ska få gratis 
kaffe under sin arbetsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärende 

En person som bor i kommunen föreslår att förskolepersonal ska få gratis 
kaffe under sin arbetsdag. 

Förslag under sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes eget 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 8 Dnr KS 2022/619 

 

Motion att kommunen återupptar och ansvarar för 
klippning av gräs på grönytor i bostadsområden och i 
villakvarter 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärende 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunen återupptar och ansvarar för klippning 
av gräs på kommunens grönytor i bostadsområden och i villakvarter. Sedan 
nämnda ytor övergått till att bli ”ängsmark” så kan barn och ungdomar inte lägre 
använda ytorna till utomhusaktiviteter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2019, § 83, att minska antalet 
kommunägda allmänna lekplatser till två; SJ-parken i Sveg samt Risnäset i 
Funäsdalen. I samband med detta upphandlades inte gräsklippning på de ytor 
där lekplatser togs bort. Under åren 2020–2021 har flera synpunkter 
inkommit kring detta och de gamla lekparksytorna ses nu över regelbundet. 

Det har också uppdagats att i samband med att fastighetsavdelningen över-
gick till det då nystartade bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB, så togs bara de grönytor som tillhör någon byggnad med i nya upphand-
lingar. Övriga grönytor som inte fanns vid en byggnad eller som det fanns 
dokumentation kring föll bort. Det finns ingen tidigare förteckning över vilka 
ytor det gäller och vid inkomna synpunkter tittas det över om ytan i fråga är 
välanvänd, hur den är strategiskt placerad i samhället, och så vidare. Om det 
därefter bedöms att ytan ska hållas i trim skrivs den in i skötselplanen.  

Det saknas beräkning av hur mycket det skulle kosta kommunen att sköta all 
kommunal mark vid bostadsområden och villakvarter. Kommunen äger 
omfattande markområden på flertalet orter i kommunen. Det innebär också 
att någon behöver titta på vilka avgränsningar som skulle behöva göras.  

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 9 Dnr KS 2022/845 
 

Motion om att använda särskild chefsenkät 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärende 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunen som en del av sin 
medarbetarundersökning använder en specifik chefsenkät som omfattar 
samtliga chefer inom kommunen. Holmin menar att en chefsenkät skulle ge 
de förtroendevalda en bild av nuläget hos arbetsgivaren. 
 
Härjedalens kommun genomförde under november–december 2022 en 
medarbetarundersökning, och den ska genomföras även 2023. 
Medarbetarundersökningen mäter hållbart medarbetarengagemang (HME) 
och består av nio frågor som rör tre områden: motivation för arbete, ledning, 
styrning. Frågorna är framtagna av Sveriges kommuner och regioner. 
Samtliga månadsanställda uppmuntras att svara på medarbetar-
undersökningen. Undersökningen resulterar i ett antal nyckeltal som används 
för att följa upp kommunens arbetsgivarpolitik. 
 
Syftet med medarbetarundersökningen är att utvärdera organisationers och 
deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla medarbetarengagemang, 
både för medarbetare och chefer. Resultatet presenteras för arbetsgrupper och 
arbetsplatser där medarbetare och chefers svar kommer samlas och jämföras. 
Chefers upplevelser av motivation för arbete, ledning och styrning kommer 
redovisas i resultatet. 
 
HME används som frivillig mätning av flera svenska regioner och kommuner 
och resultaten samlas i den nationella databasen Kolada. 

Finansiering 
Inom den ekonomiska ramen för verksamheten. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 9, fortsättning Dnr KS 2022/845 
 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Bo Danielsson (V), Bengt-Arne Persson (L) 
och Lillemor Norling (V) föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen 
med ändringen att den föreslagna tidpunkten för när undersökningen ska 
genomföras (”under hösten 2022”), samt uppmaningen att enkäten ska vara 
liknande den som Åre kommun har använt sig av, stryks. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Olle Larsson (HP) och 
Billy Anklew (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Holmins med 
fleras förslag, eller enligt Nordlanders med fleras förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med fleras förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör besluts gången vid omröstningen: Ja för Nordlanders med 
fleras förslag, nej för Holmins med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Lisa Sjelin (C), Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Ragnar Dillner (M), Elisabeth Kråik (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Linda Bergström (S), 
Lena Bäckelin (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Gunilla Larsson (S), 
Leif Nilsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Robin Åslund (S), Billy Anklew (SD). 
Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), 
Bo Danielsson (V), Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), 
Karin Holmin (VH), Roger Lindén (VH). 
Avstår: Jan Johansson (SD). 

Ordförande fastslår att kommunfullmäktige med tjugo ja mot tio nej och en 
som avstår beslutar enligt Nordlanders med fleras förslag. 

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Maria Nordkvist (L), 
Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD), Lukas Segolsson (SD), 
Bo Danielsson (V), Lillemor Norling (V), Maria Ekelund (VH), 
Karin Holmin (VH) och Roger Lindén (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 10  

 

Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

Ärende 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november har följande 
motioner lämnats in. 

Motion om att öppna demensvårdsavdelningar i Hede och Funäsdalen samt 
att fördela kortvårds-, avlastnings- och växelvårdsplatser i överensstämmelse 
med befolkningsunderlaget i respektive kommundel, dnr KS 2023/94. 

Motion om att införa intraprenad i Härjedalens kommun, dnr KS 2023/211. 

Motion om att HBTQI certifiera-Härjedalens kommuns skolor, 
dnr KS 2023/217. 

Motionerna bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 11 Dnr KS 2022/924 
 

Revisionsrapport fastighetsunderhåll 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har låtit granska kommunens och Härjegårdar fastighets AB:s 
arbete med fastighetsunderhåll. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunen bedriver en strategisk fastighetsplanering och effektiv 
fastighetsförvaltning. 
 
Här redovisas revisorernas rekommendationer med 
kommunledningsförvaltningens kommentarer nedanför: 
 
- En långsiktig strategi eller plan för kommunens verksamhetslokaler 
baserad på relevanta analyser bör upprättas. 
 
Strategin de senaste fem åren har varit att minska lokalytor, vilket har varit 
ett av målen i den budget fullmäktige antagit under dessa år. Den strategin 
har byggt på fakta om antalet kvadratmeter som kommunen bedriver sin 
verksamhet i. Strategin har också resulterat i försäljningar av lokaler, 
samlokaliseringar och uppsägningar av externa hyreskontrakt. Barnantalet, 
som enligt alla prognoser tidigare bedömdes skulle minska, har de senaste 
två åren ökat. Detta har medfört att kommunen inom förskoleverksamheten 
varit tvungna att utöka lokalytorna. 
 
- En långsiktig plan för investeringar baserad på data från underhållsplaner 
och beslut om strategi för verksamhetslokaler bör upprättas. 
 
Eftersom osäkerheten om framtida behov av lokaler/fastigheter är så stor har 
kommunledningsförvaltningen inte bedömt det vara meningsfullt att ta fram 
investeringsbudgetar med längre framförhållning än tre år. Strategin har de 
senaste åren, som tidigare nämnts, varit att minska lokalytorna. Strategiska 
verksamhetsförändringar, exempelvis avvecklingen av några särskilda 
boenden, har också medfört mindre lokalytor. Mot bakgrund av 
fastighetsbeståndets ålder och de demografiska förändringar som skett sedan 
byggnaderna uppfördes bedöms inte tillgången på underhållsplaner vara av 
avgörande betydelse för investeringsbesluten. 
 
- Underhållsplaner för kommunens fastigheter och lokaler bör upprättas. 
 
Vi delar inte revisorernas uppfattning att underhållsplaner inte har tagits 
fram på grund av oenighet mellan kommunen och Härjegårdar om vem som 
skulle ta fram planerna. Orsaken till att inga underhållsplaner tagits fram är 
resursbrist. Framtagande av underhållsplaner ingår inte i Härjegårdars 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 11, fortsättning Dnr KS 2022/924 
 

grundåtagande och kommunen har inte prioriterat framtagande av 
underhållsplaner. Härjegårdar är kommunens fastighetsförvaltare och 
kommunen har i dagsläget ingen kompetens att ta fram underhållsplaner. 
Utifrån Härjegårdars kunskap om fastigheternas skick görs bedömningar om 
vad som behöver åtgärdas utifrån det ekonomiska utrymmet som finns 
tillgängligt. 
 
- Kommunstyrelsen bör jämföra kostnader för drift eller planerat respektive 
avhjälpande underhåll med relevant statistik. 
 
Insamling av statistik, analys och framtagande av förslag till åtgärder vad 
gäller främst energiförbrukning ingår i förvaltningsavtalet med Härjegårdar 
och utförs av dem. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari att till revisorerna överlämna 
ovanstående kommentarer som svar på granskningsrapporten, med 
förtydligandet att kommunstyrelsen ska upprätta underhållsplaner. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

16



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 12 Dnr KS 2022/1169 
 

Granskning av uppsikt och ägarstyrning av bolag 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat kommunens uppsikt över och styrning av de 
kommunala bolagen. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunstyrelsen utövar styrning och uppsikt över kommunens bolag på ett 
ändamålsenligt vis. 
 
Här redovisas revisorernas rekommendationer med 
kommunledningsförvaltningens kommentarer nedanför: 
 
- Se över och tydliggör riktlinjen för uppsiktsplikt. Revisorerna anser att 
riktlinjer bör kompletteras med dokumentation av rutiner för dialog, hur 
uppsiktplikten ska dokumenteras och hur hela kommunstyrelsen ska hållas 
informerad om inte samtliga ledamöter deltar. 
 
I samband med översyn av riktlinjen kan revisorernas synpunkter beaktas. 
 
- Se över ägardirektiven så att de går att utvärdera på ett objektivt sätt om de är 
uppfyllda, samt inom ramen för uppsikten följa upp efterlevnaden. 
 
Nytt ägardirektiv för Vatten och miljöresurs antogs i slutet av 2022. 
Ägardirektivet för Härjegårdar kommer att ses över under 2023. 
 
- Tydliggör vilka styrdokument som ska vara gällande för bolagen. 
 
Styrdokument som tas fram eller revideras som anses ska gälla för hela 
koncernen, överlämnas, via koncernledningsgruppen, till bolagen för 
fastställande. 
 
- Inom ramen för uppsiktsplikten bör kommunstyrelsen följa upp efterlevnaden 
av bolagens styrdokument. 
 
Kommunstyrelsen gör ingen egen uppföljning av i vilken utsträckning bolagen 
följer styrdokumenten, utan tar del av den uppföljning bolagen själva gör. 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari att till revisorerna överlämna 
ovanstående kommentarer som svar på granskningsrapporten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 12, fortsättning Dnr KS 2022/1169 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till 
handlingarna och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 13 Dnr KS 2022/545 
 

Ej verkställda beslut 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

Ärende 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartalsvis 
till fullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet gynnande 
beslut enligt SoL och LSS 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 vara uppdelad på kön. 

Rapport för kvartal 3 2022 presenteras för kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 14 Dnr KS 2020/188 
 

Kretsloppsplan Härjedalens kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar kretsloppsplanen. 

Ärende 

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. I planen fastställs 
mål och åtgärder för hur kommunen ska minska avfallets miljöpåverkan och 
dessutom göra det på ett sätt som ger god service till kommunens kunder och 
samtidigt är kostnadseffektivt. Av Naturvårdsverkets föreskrifter framgår att 
kommunerna ska lägga fokus på avfallsförebyggande arbete. Detta 
tillsammans med miljöanpassad hantering av avfall är delar i en cirkulär 
ekonomi, ett kretslopp. 

Kretsloppsplanen utgör, tillsammans med föreskrifterna för 
avfallshanteringen, kommunens renhållningsordning. Planen är ett 
kommunalt styrdokument som påverkar och påverkas av andra kommunala 
planer och program. Den riktar sig till alla - besökare, medborgare och 
verksamheter som producerar avfall, samt politiker och tjänstemän. Alla i 
kommunen behöver vara delaktiga och ta sitt ansvar för att förebygga och 
hantera avfall på rätt sätt och på så vis bidra till ett hållbart samhälle. 

Planen gäller 2023–2028 och ska ses över 2027 då den eventuellt revideras 
utifrån nya förutsättningar. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar kretsloppsplanen. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljösamordnare Vatten och miljöresurs AB 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 15 Dnr KS 2022/1172 

 

Köp av prästgården i Vemdalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige köper prästgården i Vemdalen, Vemdalen 112:1, för 
3 750 000 kronor. 

Ärende 

Kommunfullmäktige sålde den 26 november 2018 Prästgården i Vemdalen 
till Svenska kyrkan. Skolan hade vid tiden i ett antal år bedrivit undervisning 
i lokalerna, men då inte längre behov av lokalerna. Samtidigt visade Svenska 
kyrkan intresse av att köpa tillbaka fastigheten. Köpesumman uppgick till 
2 000 000 kronor, i enlighet med värdering utförd av mäklare. 
 
Inför vårterminen 2023 har förskolan i Vemdalen på grund av ökat barnantal 
behov av fler lokaler. Kommunen kontaktades under hösten 2022 av svenska 
kyrkan, som nu vill sälja Prästgården då de inte längre har möjlighet att 
behålla fastigheten. Med Prästgårdens läge, bredvid förskolan och skolan, 
bedöms ett köp av fastigheten vara långsiktigt strategiskt. Fastigheten kan 
fungera som ett ”dragspel” för både skola och förskola. 
 
Svenska kyrkan har under tiden de varit ägare till fastigheten installerat 
bergvärme och ny ventilation. 

Finansiering 
Finansieringen av köpeskillingen sker via investeringsmedel för 
skolfastigheter. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige köper prästgården i Vemdalen, Vemdalen 112:1, för 
3 750 000 kronor. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Jan Johansson (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 15, fortsättning Dnr KS 2022/1172 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Holmins och 
Johansson förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 16 Dnr KS 2022/852 
 

Ny modell för medborgerlig förslagsrätt 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att närmare utreda kostnader 
eller besparingar av förslaget, samt för att tydligare namnsätta den 
alternativa förslagsmodellen. 

Ärende 

Sedan 2003 har kommunen gett medlemmarna möjlighet att i 
medborgarförslag väcka ärenden i kommunfullmäktige. Under senare år har 
medborgarförslagen inte sällan använts som ett extra överklagandeinstitut – 
andemeningen i många förslag har varit att redan fattade beslut borde rivas 
upp. Många i sak likalydande medborgarförslag har också genom åren 
lämnats till kommunen.  

Den beskrivna trenden innebär en administrativ börda på kommunen, 
samtidigt som majoriteten av förslagen avslås på grund av att sakfrågan ofta 
anses redan avgjord. Kanaler för att överklaga kommunala beslut finns sedan 
tidigare och en förvaltningsrättslig princip är att ärenden sedan de har 
avgjorts och fått laga kraft inte prövas igen. En omarbetning av 
förslagsrätten, så att den bygger på ett visst folkligt stöd, bör minska den 
administrativa bördan och samtidigt tydliggöra vilka förslag som är av 
allmänt intresse. 

Finansiering 
Att ersätta medborgarförslagen med ett Härjedalsförslag betyder sannolikt 
under implementeringen kostnader i form av arbetad tid hos personalen. 
Över tid kan ingen kostnadsökning förutses. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avskaffar medborgarförslag i Härjedalens kommun och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att ersätta medborgarförslagen med ett 
”Härjedalsförslag” där utgångspunkten är att förslag måste få ett visst folkligt 
stöd för att väckas som ärenden i kommunstyrelsen. 

Medborgarförslagen avvecklas från och med 2023-06-01 då Härjedalsförslag i 
dess ställe implementeras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 16, fortsättning Dnr KS 2022/852 
 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Bengt-Arne Persson (L) och Jan Johansson (SD) föreslår att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att närmare utreda kostnader 
eller besparingar av förslaget, samt för att tydligare namnsätta den 
alternativa förslagsmodellen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt 
Holmins med fleras förslag och fastslår att svaret är nej. Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: Ja för att avslå 
återremissyrkandet och således idag avgöra ärendet, nej för att återremittera 
ärendet enligt Holmins med fleras förslag. 
Ja: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Lisa Sjelin (C), Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Ragnar Dillner (M), Elisabeth Kråik (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Linda Bergström (S), 
Lena Bäckelin (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Gunilla Larsson (S), 
Leif Nilsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Robin 
Åslund (S). 
Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Bengt-Arne Persson (L), 
Maria Nordkvist (L), Billy Anklew (SD), Ted Länsberg (SD), 
Jan Johansson (SD), Lukas Segolsson (SD), Bo Danielsson (V), 
Lillemor Norling (V), Karin Holmin (VH), Roger Lindén (VH), 
Maria Ekelund (VH). 

Ordförande fastslår att kommunfullmäktige med 12 nej mot 19 ja, och enligt 
kommunallagens regler om minoritetsåterremiss, återremitterar ärendet 
enligt Holmins med fleras förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 17 Dnr KS 2022/976 
 

Miljö- och byggnämndens reglemente 

Beslut 

Kommunfullmäktige reviderar reglementet för nämnden. 

Ärende 

Miljö- och byggnämnden har tagit fram ett förslag till nytt reglemente. 
Förslaget har tagits fram med anledning av lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter, livsmedelslagen (2006:804), lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, med flera. Dessa lagar ålägger kommunen visst 
tillsynsansvar. 

Eftersom tillsynen enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter i hög grad 
överensstämmer med den tillsyn gällande tobaksprodukter, folköl med mera 
som miljö- och byggnämnden redan idag utövar i detaljhandeln kommer 
tillsynen även att beröra en stor del av de tillsynsobjekt som nämnden redan 
ansvarar för och därför faller lagstiftningen naturligt på nämndens ansvar. 

Merparten av Sveriges kommuner har gett nämnden som ansvarar för miljö-
frågor ansvaret att hantera tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekusorer. 

Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet för miljö- och byggavdelningen (BK54). De 
nya lagområdena orsakar kommunen ökade kostnader för tillsyn, 
Kostnaderna kommer i huvudsak att täckas av tillsynsavgifter. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar reglementet för nämnden. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggchef 
Kommunsekreterare 
Kommunarkivarie 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 18 Dnr KS 2022/1071 
 

Utökat åtagande om borgen till förmån för 
Inlandsbanan AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige ingår såsom för egen skuld borgen för Inlandsbanan 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 470 632 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärende 

2019 köpte Inlandsbanans dotterbolag Inlandståget AB fem begagnade 
motorvagnar (tåg). På grund av bland annat pandemin och kriget i Ukraina 
försenades leveransen och tågen har levererats först i slutet av 2022. De 
ökade kostnaderna i och med förseningarna försatte bolaget i ekonomiska 
svårigheter och man begärde därför 2022 hos ägarkommunerna ett tillskott 
av kapital. 
 
För att säkerställa att inga nya likviditetsbehov uppstår har styrelsen i 
Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av tågen från Inlandståget AB 
till Inlandsbanan AB. På så sätt hamnar lån och tillhörande kostnader för de 
nya tågen i en starkare balansräkning där det statliga anslaget ytterligare 
förstärker ekonomin i form av ett högre årligt bidrag från och med 2023. 
 
I samråd med Kommuninvest begär nu Inlandsbanan AB att respektive 
ägarkommuns fullmäktige beslutar, att utan specifika villkor, ingå borgen för 
Inlandsbanan AB. Beslutet blir därmed lika för alla borgenärer, enligt krav 
från Kommuninvest. På likviddagen i början av 2023 kommer det nya 
borgensåtagandet att ersätta det gamla men till ett justerat lägre belopp, då 
avbetalningar gjorts sedan det gamla borgensåtagandet upprättades. 

Finansiering 
Detta borgensåtagande ersätter tidigare borgensåtagande gentemot 
Inlandståget AB. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige ingår såsom för egen skuld borgen för Inlandsbanan 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 470 632 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 18, fortsättning Dnr KS 2022/1071 
 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 19 Dnr KS 2023/71 
 

Äskande av investeringsmedel för nytt 
verksamhetssystem inom socialförvaltningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige anslår 2 290 000 kronor för införandet av nytt 
verksamhetssystem. 

Ärende 

Nuvarande ramavtal för verksamhetssystemet Treserva CGI löper ut den 
1 juli 2023. Upphandling och arbetet med kravspecifikationer har pågått 
under hela 2022 och den leverantör som vann upphandlingen var Cambio 
med verksamhetssystemet Viva. Arbetet med byte av verksamhetssystem 
och implementering av det nya sker parallellt och kommer att pågå i princip 
hela 2023. 

Innan upphandlingen hade genomförts var det oklart vilka leverantörer som 
skulle lämna in anbud. Det gick därför inte att på förhand veta om det skulle 
uppstå investeringskostnader för byte av leverantör, eller om nuvarande 
verksamhetssystem CGI skulle finnas bland anbuden och fylla kraven. 
Därför prioriterades kostnaderna för driften av verksamhetssystemet. 

Finansiering 
Införandet av Viva beräknas till en kostnad med 2 290 000 kronor. Avtalstid 
om sex år från ikraftträdandet, därefter förlängs avtalet med en 
förlängningsperiod om två år åt gången, i upp till ytterligare maximalt fyra 
år. Den sammanlagda avtalstiden kan således uppgå till maximalt tio år. 
 
Årligt pris för support och underhåll, med mera, 1 212 000 kronor. 
 
Treserva, årligt pris för support och underhåll, med mera 1 461 000 kronor. 
Årskostnaden för driften av det nya verksamhetssystemet beräknas bli 
249 000 kronor lägre än nuvarande. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 2 290 000 kronor för införandet av nytt 
verksamhetssystem. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 19, fortsättning Dnr KS 2023/71 
 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef sociala 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 20 Dnr KS 2023/92 
 

Administrativ avgift vid olika typer av nyttjanderätter 

Beslut 

Kommunfullmäktige inför en administrativ avgift vid tecknande av olika 
typer av nyttjanderättsavtal enligt förslag. 

Ärende 

Anställda på Härjedalens kommun hanterar olika typer av nyttjanderätter i 
sitt dagliga arbete; framtagande av förslag till avtal, tecknande av avtal, 
uppföljning av avtal, uppsägning av avtal, fakturering. Detta arbete har 
utförts kostnadsfritt av kommunen. Beroende på omfattning av arbetet med 
nyttjanderätten för aktuell handläggare bör en avgift på 500 kronor till 1 000 
kronor faktureras motparten.  

I dagsläget finns andra kommuner som tar ut en administrativ avgift vid 
hantering av avtal såsom nyttjanderätter. Härjedalens kommun bör följa 
deras exempel för att få en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Finansiering 
I och med detta förslag finns möjlighet att ta ut en avgift baserat på den 
tidsåtgång hanteringen medför för kommunen. Hanteringen bär därmed sin 
egen kostnad. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige inför en administrativ avgift vid tecknande av olika 
typer av nyttjanderättsavtal enligt förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef samhällsutveckling 
Mark- och exploateringsingenjör 
Mark- och exploateringshandläggare 

30



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 21 Dnr KS 2023/77 
 

Avsägelse från uppdrag, Gunnar Hedin (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Gunnar Hedin (C) från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

Ärende 

Gunnar Hedin (C) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Hedin från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Länsstyrelsen 
HR löner 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 22 Dnr KS 2023/85 
 

Avsägelse från uppdrag, Örjan Eriksson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Örjan Eriksson (C) från uppdraget som ersättare 
i valnämnden. 

Ärende 

Örjan Eriksson (C) önskar bli befriad från uppdraget som ersättare i 
valnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Eriksson från uppdraget 
som ersättare i valnämnden och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR löner 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 23 Dnr KS 2023/111 
 

Avsägelse från uppdrag, Berit Lindstedt (HP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Berit Lindstedt (HP) från uppdragen som 
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 
valberedningen. 

Ärende 

Berit Lindstedt (HP) önskar bli befriad från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 
valberedningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Lindstedt från uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och 
ledamot i valberedningen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Länsstyrelsen 
HR löner 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 24 Dnr KS 2023/154 
 

Avsägelse från uppdrag, Simon Åslund (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Simon Åslund (M) från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige. 

Ärende 

Simon Åslund (M) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Åslund från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Länsstyrelsen 
HR löner 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 25 Dnr KS 2022/926 
 

Val av en revisor att granska verksamheten 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja fem revisorer att granska kommunens 
verksamhet 2023–2026. 

Fullmäktige valde vid sammanträdet den 28 november fyra revisorer, men 
valde att tills vidare lämna en revisorspost vakant. 

Förslag under sammanträdet 

Thomas Wiklund (M) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger detta val, 
samt de övriga valen vid dagens sammanträde av revisorer och 
revisorsersättare, till nästa fullmäktigesammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 26 Dnr KS 2022/925 
 

Val av lekmannarevisor att granska Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor att granska Härjegårdar 
fastighets AB:s styrelse 2023–2026. 

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november att till dagens 
sammanträde bordlägga valet av revisor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 27 Dnr KS 2022/925 
 

 

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska 
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en ersättare för lekmannarevisor att granska 
Härjegårdar fastighet AB:s verksamhet 2023–2026. 

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november att till dagens 
sammanträde bordlägga valet av ersättare för lekmannarevisorn. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 28 Dnr KS 2022/929 
 

Val av lekmannarevisor att granska Vatten och 
miljöresurs mitt AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor att granska Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. 

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november att till dagens 
sammanträde bordlägga valet av lekmannarevisor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 

38



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 29 Dnr KS 2022/929 
 

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Vatten 
och miljöresurs mitt AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare för lekmannarevisor att granska 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. 

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november att till dagens 
sammanträde bordlägga valet av lekmannarevisorns ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 30 Dnr KS 2022/931 
 

Val av en lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer inte idag någon lekmannarevisor att granska 
Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet. 

Ärende 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november att till 
dagens sammanträde bordlägga valet av lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. Kommunen har sedan 
dess fått ett brev från den grupp av lekmannarevisorer som valdes i samband 
med att bolaget bildades. De anser att åtta lekmannarevisorer är för många, 
och föreslår istället att granskningen kan lösas genom ett slags rullande 
schema där lekmannarevisorer valda av de olika ägarkommunerna turas om 
att genomföra granskningen. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige idag inte väljer 
någon lekmannarevisor att granska Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s 
verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders 
förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Biogas Jämtland-Härjedalen AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 31 Dnr KS 2022/931 
 

Val av ersättare för lekmannarevisor att granska Biogas 
Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer inte idag någon ersättare för lekmannarevisorn 
som ska granska Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet. 

Ärende 

Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 28 november att till dagens 
sammanträde bordlägga valet av ersättare för lekmannarevisorn som ska 
granska Biogas Jämtland Härjedalen AB:s verksamhet 2023–2026. 
Kommunen har sedan dess fått ett brev från den grupp av lekmannarevisorer 
som valdes i samband med att bolaget bildades. De anser att åtta 
lekmannarevisorer är för många, och föreslår istället att granskningen kan 
lösas genom ett slags rullande schema där lekmannarevisorer valda av de 
olika ägarkommunerna turas om att genomföra granskningen. 

Fullmäktige beslutade vid dagens sammanträde, § 30, att inte välja någon 
lekmannarevisor att granska Biogas Jämtland-Härjedalen AB:s verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige idag inte väljer någon ersättare 
för lekmannarevisorn som ska granska bolagets verksamhet och fastslår att 
svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Biogas i Jämtland-Härjedalen AB 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 32 Dnr KS 2022/928 
 

Val av revisorer att granska stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja revisorer att granska stiftelsens Tännäs 
fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026. 

Fullmäktige beslutade den 28 november att till dagens sammanträde 
bordlägga valet av revisorer. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 33 Dnr KS 2022/928 
 

Val av ersättare för revisorer att granska stiftelsens 
Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Kommunfullmäktige ska välja ersättare för revisorer att granska stiftelsens 
Tännäs fritidsanläggningar verksamhet 2023–2026. 

Fullmäktige beslutade den 28 november att till dagens sammanträde att 
bordlägga valet av ersättare för revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa 
sammanträde och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 34 Dnr KS 2023/87 
 

Val av ersättare i valnämnden efter Örjan Eriksson (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger valet till nästa sammanträde. 

Ärende 

Örjan Eriksson (C) har begärt att bli befriad från uppdraget som ersättare i 
valnämnden. Fullmäktige godkände vid dagens sammanträde Erikssons 
begäran och befriade honom från uppdraget. Fullmäktige ska därför i 
Erikssons ställe välja en ersättare i valnämnden. 

Förslag under sammanträdet 

Christer Nordqvist (S) föreslår att kommunfullmäktige bordlägger valet till 
nästa sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordqvists förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 35 Dnr KS 2023/112 
 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Berit Lindstedt (HP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Jon Wagenius (HP) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Ärende 

Berit Lindstedt (HP) har begärt att bli befriad från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. Fullmäktige godkände vid dagens sammanträde 
Lindstedts begäran och befriade henne från uppdraget. Fullmäktige ska 
därför i Lindstedts ställe välja en ersättare i kommunstyrelsen. 

Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) föreslår att kommunfullmäktige väljer Jon Wagenius (HP) 
till ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Larssons förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
HR löner 
Utvecklare webbtjänster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2023-03-02 

Kf § 36 Dnr KS 2023/114 
 

Val av ledamot i valberedningen efter 
Berit Lindstedt (HP) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Per-Anders Tapper (HP) till ledamot i 
valberedningen. 

Ärende 

Berit Lindstedt (HP) har begärt att bli befriad från uppdraget som ledamot i 
valberedningen. Fullmäktige godkände vid dagens sammanträde Lindstedts 
begäran och befriade henne från uppdraget. Fullmäktige ska därför i 
Lindstedts ställe välja en ledamot i valberedningen. 

Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Per-Anders Tapper (HP) till ledamot i valberedningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Larssons förslag 
och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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