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KS § 85 Dnr KS 2021/217 

Justerandes sign.

Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2020 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2020 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utövats inom ramarna för 
de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman är 
att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet och därtill rösta för att 
Lars-Gunnar Nordlander (S) väljs till ledamot i bolagets styrelse och för att 
Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i bolagets styrelse. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen.  

Kommunen äger 33,5 % av Härjeåns kraft AB. 

Kommunstyrelsen bordlade vid sammanträdet den 14 april ärendet till 
dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2020 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna, samt att kommunstyrelsens instruktion till kommunens 
ombud vid bolagsstämman ska vara att rösta för att bevilja bolagets styrelse 
ansvarsfrihet och därtill rösta för att Nordlander väljs till ledamot i bolagets 
styrelse och för att Anders Häggkvist (C) väljs till ersättare i bolagets 
styrelse.  
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KS § 85, fortsättning Dnr KS 2021/217 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud till årsstämman
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2021-05-05 

KS § 86 Dnr KS 2021/218 

Justerandes sign.

Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 
2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utövats inom 
ramarna för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman är 
att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen.  

Kommunen är ensam ägare av Härjegårdar fastighets AB. 

Kommunstyrelsen bordlade vid sammanträdet den 14 april ärendet till 
dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 2020 har varit förenlig med 
det kommunala ändamålet och utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna, samt att kommunstyrelsens instruktion till kommunens 
ombud vid bolagsstämman ska vara att rösta för att bevilja bolagets styrelse 
ansvarsfrihet. 
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KS § 86, fortsättning Dnr KS 2021/218 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud till årsstämman
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2021-05-05 

KS § 87 Dnr KS 2021/219 

Justerandes sign.

Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att Norkom AB:s verksamhet under 2020 har varit 
förenlig med den kommunala verksamheten och utövats inom ramarna för de 
kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman är 
att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen.  

Kommunen äger 50 % av Norkom AB. 

Kommunstyrelsen bordlade vid sammanträdet den 14 april ärendet till 
dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
Norkom AB:s verksamhet under 2020 har varit förenlig med den kommunala 
verksamheten och utövats inom ramarna för de kommunala befogenheterna, 
samt att kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolags-
stämman ska vara att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud till årsstämman



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-05-05 

KS § 88 Dnr KS 2021/220 

Justerandes sign.

Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet under 
2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utövats inom 
ramarna för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman är 
att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen.  

Kommunen äger 40 % av Härjedalens fjällmuseum AB. 

Kommunstyrelsen bordlade vid sammanträdet den 14 april ärendet till 
dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet under 2020 har varit förenlig 
med det kommunala ändamålet och utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna, samt att kommunstyrelsens instruktion till kommunens 
ombud vid bolagsstämman ska vara att rösta för att bevilja bolagets styrelse 
ansvarsfrihet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud till årsstämman
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Kommunstyrelsen 
2021-05-05 

KS § 89 Dnr KS 2021/221 

Justerandes sign.

Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2020 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2020 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utövats inom ramarna för 
de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman är 
att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen.  

Kommunen äger 6,5 % av Inlandsbanan AB. 

Kommunstyrelsen bordlade vid sammanträdet den 14 april ärendet till 
dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Anders Häggkvist (C), 
yrkar att kommunstyrelsen anser att Inlandsbanan AB:s verksamhet under 
2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utövats inom 
ramarna för de kommunala befogenheterna, samt att kommunstyrelsens 
instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman ska vara att rösta för 
att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-05-05 

KS § 89, fortsättning Dnr KS 2021/221 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Billy Anklew (HP) och Olle Larsson (HP) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud till årsstämman
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2021-05-05 

KS § 90 Dnr KS 2021/222 

Justerandes sign.

Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 
AB:s verksamhet under 2020 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen anser att Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamhet under 2020 har varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
utövats inom ramarna för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens instruktion till kommunens ombud vid bolagsstämman är 
att rösta för att bevilja bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen.  

Kommunen äger 50 % av Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 

Kommunstyrelsen bordlade vid sammanträdet den 14 april ärendet till 
dagens sammanträde. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen anser att 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s verksamhet under 2020 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utövats inom ramarna för 
de kommunala befogenheterna, samt att kommunstyrelsens instruktion till 
kommunens ombud vid bolagsstämman ska vara att rösta för att bevilja 
bolagets styrelse ansvarsfrihet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud till årsstämman
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