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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 163 Dnr KS 2021/484 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att alla kommunala telefonsamtal 
ska spelas in 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att alla kommunala telefonsamtal bör 
spelas in så att de kan diarieföras. 
 
I en demokrati samtalar beslutsfattare, både politiker och tjänstemän, med 
flera olika människor för att informera sig och skapa sig en uppfattning om 
olika förhållanden. Utifrån detta och andra faktaunderlag skapar sig 
beslutsfattare en uppfattning som ligger till grund för det ställningstagande 
som görs. Att spela in alla dessa samtal, både per telefon och i möten med 
människor, är inte realistiskt. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Billy Anklew (-) yrkar att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Johan Fredholm (M) och Anders Häggkvist (C) 
yrkar att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews yrkande 
eller enligt Larssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Larssons yrkande. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 164 Dnr KS 2021/304 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att ta bort vänstersvängsförbudet 
från Industrivägen in på Hedegatan 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen tar bort vänstersvängs-
förbudet på Industrivägen in på Hedegatan. 
 
Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt olämpligt att ta bort detta förbud. Industri-
gatan trafikeras idag av både lätta och tunga fordon. Fordonsprogrammets 
elever kör lastbil med släpfordon. Flisekipage som förser gamla sågens 
värmepanna med bränsle åker samma väg. Alla kunder och besökare till 
både Berners, Öhmans och Vidars Måleri kör samma väg. Vid köbildning in 
till Myrstacken kan således bilar bli ståendes längs Hedegatan ut på industri-
gatan vilket skapar en farlig trafiksituation. Vidare kan återvinnings-
centralens öppettider i framtiden komma att förändras vilket kan komma att 
påverka inflödet av trafik. Med anledning av detta bör förbudet mot 
vänstersväng fortsatt gälla. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att ta bort 
vänstersvängsförbudet på Industrivägen in på Hedegatan. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget, med tillägget att kommunstyrelsen ger 
samhällsutvecklingsutskottet uppdraget att utreda möjligheten att spärra av 
Hedegatan för vänstersväng från Industrigatan. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 
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KS § 164, fortsättning Dnr KS 2021/304 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller eller avslår medborgar-
förslaget och finner att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Reméns 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

RESERVATION 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 165 Dnr KS 2021/229 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunen upprättar ett 
hållbarhetsutskott 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att Härjedalens kommun ska inrätta 
ett hållbarhetsutskott, för att säkerställa att klimat och hållbarhetsfrågor vägs 
in i varje beslut som fattas. 
 
Härjedalens kommuns vision är ”Ett hållbart Härjedalen”. Hållbar utveckling 
innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  
 
Kommunens strategiska mål utgår från perspektiven i FN:s Agenda 2030 för 
en hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessa 
ska vara ledande för de olika utskottens planering av verksamheten och de 
olika beslut som fattas. Eftersom hållbarhetsfrågorna måste vägas in i alla 
beslut som fattas är bedömningen att hållbarhetsfrågorna inte kan hanteras i 
ett separat utskott utan måste vara en aspekt i den ordinarie planerings- och 
beslutsprocessen. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

Johan Fredholm (M) biträdd av Billy Anklew (-) och Olle Larsson (HP) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 165, fortsättning Dnr KS 2021/229 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande 
eller enligt Fredholms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Fredholms yrkande. 

RESERVATION 

Åke Remén reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 166 Dnr KS 2019/1253 

 

Justerandes sign. 

Motion om samverkan mellan kommunen och regionen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

ÄRENDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att möjligheter till samverkan över den 
primär- och sekundärkommunala gränsen ska utredas för att se vad regionen 
och kommunen kan göra för att behålla och utveckla kvaliteten på sina 
uppdrag. 
 
Samverkan med regionen sker inom ett antal områden, främst inom barn och 
utbildning, vård och omsorg, kultur och folkhälsa. Inom dessa områden finns 
redan idag samverkansarenor där det pågår ett kontinuerligt arbete med att 
förbättra samverkan och utveckla kvalitet. I dessa befintliga arenor deltar 
både ansvariga tjänstemän och politiker. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 167 Dnr KS 2020/755 

 

Justerandes sign. 

Motion om ny modell för facklig samverkan 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V), föreslår att 
- skriva in i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga representanter 
får bjudas in till alla nämnders/styrelsens sammanträden 
- skriva in i reglementet för nämnderna/styrelsen att fackliga ledamöter har 
rätt att närvara med yttranderätt vid nämnds/styrelses behandling 
- fackliga representanter bjuds in till kommunfullmäktige minst en gång per 
år för att informera politikerna om de anställdas situation 
-Härjedalens kommun ska utreda hur kommunen ska stärka den fackliga 
samverkan och redovisa det för kommunfullmäktige. 
 
I det gällande reglementet för kommunstyrelsen, § 22, står att ”vid 
sammanträden med varje utskott har en personalföreträdare rätt att delta. 
Företrädare och ersättare till respektive utskott utses av de lokala och 
kollektivanslutna arbetstagarorganisationerna. Närvarorätten begränsas i 
enlighet med vad som framgår av kommunallagens 7 kap 14 §. 
Personalföreträdarna får delta i överläggningarna, men inte i besluten”. 
Vänsterpartiets två första yrkande är i den delen således redan tillgodosett. 
 
I Härjedalens kommun finns ett samverkansavtal mellan arbetsgivaren och 
de fackliga organisationerna som reglerar den fackliga samverkan och dess 
olika former och nivåer. Om de fackliga organisationerna vill ändra på 
formerna för denna samverkan finns möjligheten att förhandla om avtalet. I 
den övergripande centrala samverkansgruppen (CSG) förs också 
diskussionen om hur samverkan kan utvecklas och bli bättre inom ramen för 
samverkansavtalet. Att kommunfullmäktige skulle ha en roll i den fackliga 
samverkan bedöms inte vara rimligt. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 167, fortsättning Dnr KS 2020/755 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen. 

Billy Anklew (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår 
motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande 
eller enligt Anklews yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Anklews yrkande. 

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Åke Remén (V) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 168 Dnr KS 2021/82 

 

Justerandes sign. 

Motion om öppenhet och transparens 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) med flera, föreslår att kommunen tar fram en ny 
rekryteringspolicy, i vilken fokus ska ligga på att premiera kompetens och på 
att säkerställa att transparens genomsyrar processen. 
 
I dagsläget finns en rekryteringsrutin, som beskriver tillvägagångssättet vid 
rekrytering. Någon rekryteringspolicy finns inte. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) och Gunilla 
Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 
bifaller motionen. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 169 Dnr KS 2021/238 

 

Justerandes sign. 

Motion om att kommunen ska köpa Senioren i Sveg 
(Krediten 1–4) av Härjegårdar Fastighets AB 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) med flera föreslår att Härjedalens kommun köper 
Senioren av Härjegårdar Fastighets AB, att köpeskillingen ska motsvara 
fastighetens bokförda värde och att köpeskillingen erläggs genom 
kvittningsvis avräkning mot kommunens fordringar på Härjegårdar. Om 
köpeskillingen överstiger kvittningsbara motfordringar betalas resterande del 
av köpeskillingen med det ovillkorliga kravet att beloppet används för en 
omedelbar extraamortering på bolagets externa krediter. Därmed minskar 
kommunens borgensåtagande med motsvarande belopp. 
 
Senioren är ett tidigare särskilt boende, med många gemensamhetsytor. 2020 
omstrukturerades verksamheten och Senioren är idag ett vanligt hyreshus 
med äldre personer som målgrupp. I samband med att det särskilda boendet 
upphörde och att socialförvaltningen inte längre hyrde hela huset uppstod 
vakanser vad gällde de allmänna ytorna. Kommunstyrelsen har beslutat att 
verksamheten vid Ögränd ska flytta till de allmänna ytorna under hösten 
2021. Senioren är dock till största delen ett hyreshus, och till mindre del 
verksamhetslokaler.  
 
Inriktningen vad gäller kommunens fastighetsbestånd, fastställt i budget 
2021, är att kommunens lokalbestånd ska minska, och att lokaler som inte 
behövs i den kommunala verksamheten ska avyttras. Ett köp av Senioren 
skulle gå i rakt motsatt riktning mot det beslutet. 

Ekonomi 
Seniorens bokförda värde uppgår till 24,2 miljoner kronor. Då kommunen 
saknar fordringar på Härjegårdar Fastighets AB skulle hela beloppet behöva 
erläggas som köpeskilling till bolaget. Till detta tillkommer stämpelskatt på 
1,5 % av det högsta värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. För att 
erlägga köpeskillingen skulle kommunen sannolikt behöva låna upp beloppet 
i Kommuninvest vilket i sin tur skulle möjliggöra en amortering av 
Härjegårdars skulder med motsvarande belopp när någon av deras 7 
nuvarande lån förfaller till betalning. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 169, fortsättning Dnr KS 2021/238 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), Åke 
Remén (V) och Billy Anklew (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
fullmäktige bifaller motionen. 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 
avslår motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande 
eller enligt Häggkvists yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Häggkvists yrkande. 

RESERVATION 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 170  
 

Justerandes sign. 

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med juli 2021. Ställningen vid 
utgången av augusti månad kommer redovisas i den delårsrapport som 
ekonomiavdelningen för tillfället arbetar med. 

Kommunchef Gunnel Gyllander redovisar en jämförelse med andra 
kommuner av nyckeltal för skola och omsorg. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 171  
 

Justerandes sign. 

Samhällsutvecklingsförvaltningens verksamheter, 
information 

ÄRENDE 

Samhällsutvecklingschef Jonas Kojan lämnar kommunstyrelsen en 
information om samhällsutvecklingsförvaltningen. Kojan går igenom 
avdelningens organisation, verksamheter och arbetsområden som man i 
närtid avser fokusera särskilt på. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 172  
 

Justerandes sign. 

Verkställandeplan befolkningsutveckling, information 

ÄRENDE 

Näringslivsutvecklare Helena Åkerlind tillsammans med handläggare Linnea 
Rohlin lämnar kommunstyrelsen en information om kommunens 
verkställandeplan för befolkningsutveckling. Planen har utarbetats i brett i 
samarbete med till exempel invånare och företagare, samt kommunens 
förvaltningar och bolag. 

Åkerlind och Rohlin går igenom de förslag till konkreta åtgärder som har 
kommit fram under arbetet med planen, samt redovisar en tidsplan för det 
kommande arbetet. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 173 Dnr KS 2021/655 
 

Justerandes sign. 

Prispengar för tillgänglighetspriset 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar bestämmelser om Härjedalens kommuns 
tillgänglighetspris. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har sedan början av 2000-talet delat ut ett tillgänglig-
hetspris. Priset har hittills bestått av äran och ett diplom. Vid Härjedalens 
råds för pensionärer och funktionsnedsatta sammanträde den 26 augusti 2021 
väcktes frågan om inte det vore lämpligt att kommunen i en så viktig fråga 
som tillgänglighet belönar pristagaren med en summa pengar, på samma sätt 
som görs med liknande priser som kommunen delar ut. 

Att förena tillgänglighetspriset med en summa prispengar skickar en signal 
om att kommunen ser tillgänglighet som ett område som är viktigt att 
premiera. Den årliga merkostnaden för prispengarna är relativt liten. Om 
prisets utformning förändras vore det lämpligt att samtidigt se till att vad 
som gäller för priset samlas i ett och samma dokument. 

Ekonomi 
Att införa prispengar för tillgänglighetspriset skulle enligt tjänstemanna-
förslaget förslag kosta kommunen 10 000 kronor om året. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
bestämmelser om Härjedalens kommuns tillgänglighetspris. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen 
antar bestämmelser om Härjedalens kommuns tillgänglighetspris. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 174 Dnr KS 2021/601 

 

Justerandes sign. 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen ger biståndshandläggare och LSS-handläggare delegation 
att besluta om arbetsresor enlig Lagen om färdtjänst (1997:736) för personer 
som har beviljats färdtjänst, och är beviljade sysselsättning enligt 4 kap. § 1 
Socialtjänstlagen eller daglig verksamhet enligt 9 § 10. LSS. 
 
Beslutet gäller omgående. 

ÄRENDE 

Socialnämnden beslutade den 21 juni 2011 (Sn § 6/2011) att arbetsresor 
beviljas kommunens handläggare för personer som har rätt till färdtjänst 
enligt Lag om färdtjänst (1997:736) för att kunna ta sig till arbete eller 
sysselsättning. I nuvarande delegationsordning finns inte denna delegation 
dokumenterad. För att säkerställa rättssäkerheten och för att tydliggöra 
arbetsprocessen kring arbetsresor är det viktigt att det framgår av 
kommunens delegationsordning vem som har rätt att fatta beslut om 
arbetsresor. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen bifaller förslaget att ge biståndshandläggare och LSS-
handläggare delegation att besluta om arbetsresor enlig Lagen om färdtjänst 
(1997:736) för personer som har beviljats färdtjänst, och är beviljade 
sysselsättning enligt 4 kap. § 1 Socialtjänstlagen eller daglig verksamhet 
enligt 9 § 10. LSS. 

Det nya beslutet föreslås börja gälla omgående efter att kommunstyrelsen 
fattat sitt beslut. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 174, fortsättning Dnr KS 2021/601 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef 
Avdelningschef IFO/bistånd 
Enhetschef LSS-biståndsenheten 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 175 Dnr KS 2021/509 

 

Justerandes sign. 

Riktlinjer för styrdokument 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för styrdokument. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för 
styrdokument. Syftet med nya riktlinjer är främst att dessa ska vara mer 
tillgängliga för den enskilde medarbetaren och därmed också förbättra 
efterlevnaden av riktlinjen. Detta syfte tjänas genom att förenkla och 
förkorta riktlinjerna. 

Ekonomi 
Ändring av riktlinjerna förväntas inte ha någon direkt påverkan på 
kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för styrdokument. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefer 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 176 Dnr KS 2021/301 

 

Justerandes sign. 

Sammanträdesplan 2022 

BESLUT 

Kommunstyrelsen ändrar kommunledningsutskottets beslut och fastställer 
utskottets sammanträdesdagar 2022 till 26 januari, 2 mars, 30 mars, 25 maj, 
31 augusti, 5 oktober, 2 november och 30 november. 

Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar 2022 till 9 februari, 
16mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november och 
14 december. 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2022 till 28 
februari, 25 april, 20 juni, 3 oktober och 28 november. 

ÄRENDE 

Kommunens beslutsorgan brukar varje år under hösten fastställa sina respek-
tive sammanträdesdagar för nästa år. Kommunledningsutskottet fastställde 
den 1 september sina sammanträdesdagar för 2022. 

Ekonomi 
Den direkta merkostnaden av sammanträden är arvoden och andra 
ersättningar till förtroendevalda. Dessa kostnader finns redan budgeterade 
och beslut om sammanträdesplan innebär inget behov av ytterligare anslag. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen ändrar kommunledningsutskott-
ets beslut och fastställer utskottets sammanträden till 26 januari, 2 mars, 30 
mars, 25 maj, 31 augusti, 5 oktober, 2 november och 30 november. Remén 
yrkar vidare att kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar till 9 
februari, 16mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 14 september, 19 oktober, 16 
november och 14 december. Remén yrkar avslutningsvis att kommunstyrel-
sen föreslår att fullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar till 28 
februari, 25 april, 20 juni, 3 oktober och 28 november. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 176, fortsättning Dnr KS 2021/301 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar, respektive föreslår 
fullmäktige, enligt Reméns yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 177 Dnr KS 2021/271 

 

Justerandes sign. 

Avgift arbetsresor 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige höjer avgiften för arbetsresor till 1 000 
kr/kalendermånad/person för resor inom 8 km från arbetsplatsen, samt 1 250 
kr/kalendermånad/person för resor där det är mer än 8 km till arbetsplatsen. 
 
Avgiften för arbetsresor läggs som ett löpande månadsabonnemang med en 
fast avgift och ska gälla per kalendermånad under året eller beslutsperioden. 
För personer som har ett årslöpande beslut är juli månad avgiftsfri. 
 
Avgiften för arbetsresor räknas upp enligt prisbasbeloppet vid nytt 
kalenderår av socialförvaltningens avgiftshandläggare. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-10-01 och ersätter tidigare beslut, Ks § 
140/2020 samt Su § 151/2021. 

ÄRENDE 

Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen att avgiften för arbetsresor för 
personer som har rätt till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
skulle motsvara kostnaden för samma resa med länstrafiken.  

I beslutsunderlaget hade dock inte hänsyn tagits till beslutets alla 
konsekvenser, vilket har innebär en otydlighet i hur beslutet ska tillämpas. 
Hänsyn togs inte heller till rättviseperspektivet då alla betalade samma avgift 
oavsett avstånd. 

Avgifter som rör kommunens invånare ska beslutas av kommunfullmäktige. 
I april 2021 (Su § 151) fattade socialutskottet beslut i ärendet med syftet att 
förtydliga kommunstyrelsens beslut Ks § 140/2020. Ärendet gick dock inte 
till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. Socialutskottets beslut kan 
därför inte tillämpas och nytt beslut behöver fattas av kommunfullmäktige. 

Ekonomi 
Kommunen minskar sina kostnader i och med att avgiften regleras. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 177, fortsättning Dnr KS 2021/271 

 

Justerandes sign. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Avgiften för arbetsresor ska höjas till 1 000 kr/kalendermånad/person för 
resor inom 8 km från arbetsplatsen, samt 1 250 kr/kalendermånad/person för 
resor där det är mer än 8 km till arbetsplatsen.  

Avgiften för arbetsresor läggs som ett löpande månadsabonnemang med en 
fast avgift och ska gälla per kalendermånad under året eller beslutsperioden. 
För personer som har ett årslöpande beslut är juli månad avgiftsfri. 

Avgiften för arbetsresor räknas upp enligt prisbasbeloppet vid nytt 
kalenderår av socialförvaltningens avgiftshandläggare.  

Det nya beslutet föreslås gälla från och med 2021-10-01 och ersätter tidigare 
beslut, Ks § 140/2020 samt Su § 151/2021. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
ska vara detsamma som socialutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 178 Dnr KS 2021/664 

 

Justerandes sign. 

Samarbetsavtal gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige reviderar samarbetsavtal för gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan. 
 
Kommunfullmäktige fastställer samarbetsavtal för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

ÄRENDE 

Det länsgemensamma upphandlingskontoret i Östersund har tagit fram ett 
förslag till reviderat samarbetsavtal för de kommuner som ingår i den 
gemensamma nämnden. De föreslagna förändringarna gäller 
överenskommelsens varaktighet. 

FÖRSLAG 

Gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar samarbetsavtal för gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. 

Kommunfullmäktige fastställer samarbetsavtal för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan förslag och finner att 
svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 179 Dnr KS 2021/663 

 

Justerandes sign. 

Gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan 
reglemente 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

ÄRENDE 

Åre kommun har begärt att få delta i den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan. Med anledning av det finns det också ett behov av 
att ändra nämndens reglemente. 

FÖRSLAG 

Gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer reglemente för gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som 
gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan förslag och finner att 
svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 180 Dnr KS 2021/674 

 

Justerandes sign. 

Valdistriktsindelning 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att den valdistriktsindelning som 
gällde vid det senaste RKL-valet ska gälla även vid RKL-valet 2022. 

ÄRENDE 

Länsstyrelsen har begärt kommunens förslag till valdistriktsindelning vid 
valet 2022 till riksdag, kommun och landsting (RKL-valen). Enligt vallagen 
ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 till 2 000 väljare, om det finns 
särskilda eller synnerliga skäl kan högre eller lägre antal tillåtas. 

Inför RKL-valet 2018 föreslog kommunen en ny valdistriktsindelning, som 
länsstyrelsen senare fastställde. De idag gällande valdistrikten är Sveg-Glöte, 
Sveg-Ytterhogdal, Lillhärdal-Ängersjö, Hede-Vemdalen och Funäsdalen. 
Samtliga dessa valdistrikt omfattar var för sig ett antal väljare som ligger 
inom det intervall som anges i lagen. Det finns inte heller några andra 
uppenbara skäl att ändra valdistriktindelningen. 

Ekonomi 
Förslaget till beslut förväntas inte påverka kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Valnämndens förslag: 

Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen att den valdistriktsindelning som 
gällde vid det senaste RKL-valet ska gälla även vid RKL-valet 2022. 

YRKANDE 

Christer Nordqvist (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara 
detsamma som valnämndens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 181 Dnr KS 2020/731 
 

Justerandes sign. 

Lokalorganisation, skolenheter 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar att den lokal i Furulundsskolan som idag används 
som fritidsgård byggs om för att användas som förskola. 

ÄRENDE 

Furulundsskolan brottas med vikande elevunderlag vilket innebär att de lokaler 
som finns att tillgå idag är alldeles för stora. Skolan och förskolans verksamhet-
er bedrivs i olika byggnader vilket innebär att samordning kring till exempel 
öppning och stängning av verksamheten samt samordning av kök och städ för-
svåras. Om förskolans verksamhet flyttar in i skolan underlättas 
verksamhetsplaneringen. 
 
Förslaget har presenterats för bildningsutskottet som är enigt positiva. 

Ekonomi 
Investeringen finansieras inom av fullmäktige tidigare beslutad investeringsram 
för skollokaler. Samordningsfördelar kommer att leda till minskade driftskost-
nader. Kostnaden för ombyggnationen beräknas uppgå till 1,6 miljoner kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den 
lokal i Furulundsskolan som idag används som fritidsgård byggs om för att 
användas som förskola.  

YRKANDE 

Christer Nordqvist (S) biträdd av Olle Larsson (HP) och Anders Häggkvist (C) 
yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 182 Dnr KS 2021/190 
 

Justerandes sign. 

Utredning arbetsmarknadsavdelningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige beslutar att Härjedalens kommuns arbetsmarknads-
avdelning upphör att tillhandahålla byvaktmästeritjänster. 

ÄRENDE 

Arbetsmarknadsavdelningen utför i dagsläget byvaktmästeritjänster, 
generellt kallade fixartjänster, åt medborgare med biståndsbeslut. 
 
Byvaktmästeritjänsterna infördes vid en tid då det inte fanns RUT-avdrag, 
och gjorde då hushållsnära tjänster prisvärda för användaren. Med dagens 
RUT-avdrag blir skillnaden i pris, då man jämför kommunens tjänster med 
köp av tjänsterna från det privata näringslivet, liten. Tjänsterna har under 
lång tid varit hårt kritiserade av det lokala näringslivet och av föreningen 
Företagarna, som aviserat att de är beredda att rättsligt pröva huruvida 
tillhandahållandet av tjänsten bryter mot kommunallagen då den konkurrerar 
på den öppna marknaden.  
 
Byvaktmästeritjänsterna är också enligt de ordinarie anställda på arbets-
marknadsavdelningen svåra att utföra, då de innebär långa resor, ofta är till 
sin natur är oberäkneliga (snöskottning) och tillgången på den arbetskraft 
som ska leverera tjänsterna varierar stort.  
 
Som en del av planering för avveckling av byvaktmästeriet sker en 
kartläggning av vilka alternativa aktörer som kan utföra liknande tjänster, 
resultatet av vilket kommer distribueras till de som i dagsläget nyttjar 
byvaktmästeritjänsterna. 

Ekonomi 
Förslaget kommer inte ha någon avsevärd effekt på kommunens ekonomi.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Härjedalens kommuns arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla 
byvaktmästeritjänster.  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 182, fortsättning Dnr KS 2021/190 
 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) 
och Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt samhälls-
utvecklingsförvaltningens förslag, med ändringen att kommunstyrelsen 
lämnar detta som ett förslag till fullmäktige. 

Åke Remén (V) biträdd av Billy Anklew (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
och Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar att kommun-
styrelsen föreslår fullmäktige att inte avveckla byvaktmästeriet i sin 
nuvarande form. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget yrkande 
eller enligt Reméns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandes yrkande. Omröstning begärs. 

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

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), och 
Christer Nordqvist (S). 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne Persson (L), 
Ted Länsberg (SD) och Åke Remén (V). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
beslutar enligt ordförandes yrkande. 

RESERVATION 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 183 Dnr KS 2021/231 
 

Justerandes sign. 

Budget 2022 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2022 och antar 
upprättat förslag till treårsplan; 
 
Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad); 
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de 
strategiska målen för verksamheterna; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anslås 1 miljon 
kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för medfinansiering projekt anslås 1 
miljon kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling och arbetsmiljö 
anslås 1 miljon kronor; 
 
För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget. 

ÄRENDE 

I särskild handling redovisas förslag till årsbudget och strategiska mål för år 
2022 samt budgetberedningens bedömning av den kommunala ekonomin för 
de efterföljande två åren. Budgetförslaget har förhandlats i central 
samverkansgrupp. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
förslaget till budget för år 2022 och antar upprättat förslag till treårsplan; 
 
Skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad); 
 
Kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de 
strategiska målen för verksamheterna; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anslås 1 miljon 
kronor; 
 
Till kommunstyrelsens förfogande för medfinansiering projekt anslås 1 
miljon kronor; 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 183, fortsättning Dnr KS 2021/231 
 

Justerandes sign. 

Till kommunstyrelsens förfogande för kompetensutveckling och arbetsmiljö 
anslås 1 miljon kronor; 
 
För investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Bengt-Arne Persson (L) och Ted Länsberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår fullmäktige besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag, 
med ändringar enligt särskild bilaga. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) 
yrkar att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns yrkande 
eller enligt Häggkvists yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Häggkvists yrkande.  

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Bengt-Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD) 
och Åke Remén (V) reserverar sig till förmån för Reméns yrkande. 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Olle Larsson (HP) och Ted Länsberg (SD) får föra till protokollet att de 
anser att det bör göras en extern genomlysning av kommunens hela 
organisation. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 184  

 

Justerandes sign. 

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Budget 2022, Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 

Inbjudan till webbinarium 2021-11-10 om hot och hat, Sveriges kommuner 
och regioner 

Kostnadsfördelning 2022, Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 

Protokoll 2021-08-26, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta 

Protokoll förbundsmöte 2021-05-28, Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 

Protokoll socialsamverkan 2021-06-28 

Årsrapport, Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 185  

 

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 
137724 

Anställningar juni 2021 Flera olika (se 
dokumentet) 

Dokument-id 
137725 

Anställningar juli 2021 Flera olika (se 
dokumentet) 

Dokument-id 
138021 

Anställningar augusti 2021 Flera olika (se 
dokumentet) 

KS 2021/41 Lönebidrag Fritidschef 

KS 2021/386 Kulturbidrag Fritidschef 

KS 2021/643 Sponsring Östersund Staaren pride Fritidschef 

KS 2021/454 Kulturbidrag Fritidschef 

KS 2021/620 Kulturbidrag Fritidschef 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 186 Dnr KS 2021/368 
 

Justerandes sign. 

Ej verkställda beslut 2021 

BESLUT 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och lag 
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 över kvartal 2 2021 presenteras vid dagens sammanträde. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-09-15 

KS § 187  
 

Justerandes sign. 

Övrig fråga, kostnader för kommunens nya webbplats 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) önskar en redogörelse av samtliga kostnader 
för anskaffande av kommunens nya webbplats. Ordförande Lars-Gunnar 
Nordlander (S) lovar en sådan redovisning vid ett kommande kommun-
styrelsesammanträde. 

_____ 
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