
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

 

Plats och tid Härjedalssalen, Folkan Sveg, 10:00-14:10  

Beslutande Ledamöter 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), ordförande 
Billy Anklew (-) 
Ingegärd Fjällgärde (-) 
Mats Ericsson (C) 
Elina Grubb (C) 
Maj-Britt Halvarsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Gunnar Hedin (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Mikael Jonasson (C) 
Nils-Olof Friberg (HP) 
Olle Larsson (HP) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Johan Fredholm (M) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Pontus Nissblad (M) 
Thomas Wiklund (M) 
Per-Erik Johansson (S) 
Magnus Karlsson (S) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Maria Olsson (S) 
Ted Länsberg (SD) 
Åke Remén (V) 
Karin Holmin (VH) 

 

 Tjänstgörande ersättare 
Linda Bergström (S) 
Göran Påhlson (S) 
Jeannette Ek (V) 

 

Övriga närvarande Folke Bäck, revisorernas ordförande §§ 4-5 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, sekreterare 

 

Underskrifter Paragrafer 1-23  

Ordförande 
  

Pernilla Heijdenbeck Persson (S)   

Sekreterare 
  

Johan Höglund   

Justerare 
  

Billy Anklew (-) 

Från och med 28 februari 2022 justeras protokoll från 
Härjedalens kommun digitalt, enligt 
kommunstyrelsens beslut § 287/2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

 

Justerandes sign. 

Paragraf Ärende Diarie-
nummer 

§ 1 Allmänhetens frågestund 2022-02-28 2022/56 
§ 2 Medborgarförslag om att kommunens framtida 

kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den 
globala uppvärmningen 

2021/487 

§ 3 Medborgarförslag om att kunna betala fakturor 
från Vatten och miljöresurs månadsvis i stället 
för kvartalsvis 

2022/9 

§ 4 Översiktlig granskning, Delårsrapport per 
2021-08-31 

2021/917 

§ 5 Granskning av kommunstyrelsens nya 
organisation 

2021/981 

§ 6 Motion om att göra kommunens lekparker 
tillgängliga för alla 

2021/723 

§ 7 Motion om att tjänsteorganisationen inom 
Härjedalens kommun bör utredas om den har rätt 
storlek och kompetens för antalet invånare i 
kommunen 

2021/861 

§ 8 Redovisning, motioner inkomna sedan 
fullmäktiges senaste sammanträde 

 

§ 9 Kommunal trafikstrategi 2021-2030 2020/837 
§ 10 Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 2021/650 
§ 11 Avfallstaxa 2022/12 
§ 12 Taxor och avgifter Räddningstjänsten Jämtland 2021/995 
§ 13 Valnämndens reglemente VN 2021/6 
§ 14 Upphävande av den grafiska manualen 2021/931 
§ 15 Ej verkställda beslut 2021 2021/368 
§ 16 Avsägelse från uppdrag, 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
2022/52 

§ 17 Avsägelse från uppdrag, Agneta Ohlsson (S) 2022/121 
§ 18 Avsägelse från uppdrag, Anders Häggkvist (C) 2022/120 
§ 19 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 

Per-Erik Johansson (S) 
2022/53 

§ 20 Val av ersättare i krisledningsnämnden, efter 
Bengt-Arne Persson (L) 

2021/930 

§ 21 Val av ledamot i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse efter Jon Wagenius (M) 

2022/92 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

 

Justerandes sign. 

 

§ 22 Val av ordförande i krisledningsnämnden efter 
Anders Häggkvist (C) 

2022/123 

§ 23 Val av vice ordförande i krisledningsnämnden 
efter Lars-Gunnar Nordlander (S) 

2022/124 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 1 Dnr KS 2022/56 

 

Justerandes sign. 

Allmänhetens frågestund 2022-02-28 

Ärende 

En person frågar hur kommunen bidrar till att nå målen i Agenda 2030. 
Lars-Gunnar Nordlander (S) besvarar muntligen frågan.  

En person frågar hur det kommer sig att en persons förstfödda barn har rätt 
att vistas heltid på förskolan i trettio dagar sedan barnets syskon har fött, 
endast om det förstfödda barnet innan syskonet föddes har vistats heltid på 
förskolan. Johan Fredholm (M) besvarar muntligen frågan. 

En person ställer med anledning av den eventuella flytten av högstadiet i 
Sveg till Norra skolan följande frågor till Johan Fredholm (M): Varför vill 
man flytta elever till en ny skola? Vilka är det som vill flytta 
högstadieeleverna? Har ni frågat elever i högstadiet om vad dom tycker att 
flytta tillbaka till Norra skolan? Fredholm besvarar muntligen frågorna. 

En person ställer med anledning av budgetunderskottet i de verksamheter för 
vilka bildningsutskottet har beredningsansvar följande frågor till 
Johan Fredholm (M): Har kostnaderna för underskottet identifierats i detalj 
vad är det som gör att budgeten inte går ihop? Var i skolverksamheten ligger 
kostnaderna för att det som gör att budgeten inte går ihop? Finns det en 
åtgärdsplan för att komma till rätta med budgeten? Fredholm besvarar 
muntligen frågorna. 

En person ställer med anledning av kommunfullmäktiges beslut att 
återremittera ärendet Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen (dnr KS 
2021/650) följande frågor till ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S): 
Följer du som ordförande återremissen och kommunfullmäktiges beslut när 
du lyfter fram ärendet på nytt innan nya terrängkörningslagen införts? Är 
inte ärendet låst i avvaktan på att den nya terrängkörningslagen skall införas 
med tanke på kommunfullmäktiges beslut i november? Anser du det vara 
korrekt att ta upp ett ärende som strider mot beslutet i återremissen, där det 
står att man ska invänta nya terrängkörningslagen, utan tidsangivelse på hur 
länge man ska vänta på lagen? Ordförande besvarar muntligen frågorna. 

Sedan samtliga frågor besvarats förklarar ordförande frågestunden avslutad. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 2 Dnr KS 2021/487 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunens framtida 
kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den globala 
uppvärmningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Ärende 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att Härjedalens kommun snarast 
beslutar- och tydliggör i relevanta styrdokument att med framtida 
kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka den globala uppvärmningen. 
 
Härjedalens kommun har under januari 2022 avvecklat sin sista obligation 
som placerats i enlighet med nuvarande policy för medelsförvaltning. Någon 
likviditet för nya placeringar finns inte i dagsläget utan all likviditet kommer 
att tas i anspråk för kommunens investeringsverksamhet och löpande drift. 
Om frågan åter blir aktuell i framtiden ska en ny policy tas fram som bland 
annat tar hänsyn till de aspekter som framkommit av medborgarförslaget. 

Ekonomi 
En reviderad policy för medelsförvaltning i enlighet med medborgarförslaget 
skulle kunna minska avkastningen på placerat kapital då 
placeringsalternativen minskar. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Förslag under sammanträdet 

Karin Holmin (VH) biträdd av Åke Remén (V) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (-) och 
Olle Larsson (HP) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 2, fortsättning Dnr KS 2021/487 

 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

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

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Nordlanders med fleras förslag, nej för att besluta 
enligt Holmins och Reméns förslag. 

Ja: Billy Anklew (-), Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), 
Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Linda Bergström (S), Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 

Nej: Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeanette Ek (V), Åke Remén (V), 
Karin Holmin (VH). 

Avstår: Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Ted Länsberg (SD). 

Ordförande fastslår att 20 av kommunfullmäktiges ledamöter röstat ja, 4 har 
röstat nej och 4 har avstått att rösta. Kommunfullmäktige beslutar därför 
enligt Nordlanders med fleras förslag och avslår medborgarförslaget. 

Reservation 

Margareta Mahmoud-Persson (KD), Jeanette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställare 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 3 Dnr KS 2022/9 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kunna betala fakturor från 
Vatten och miljöresurs månadsvis i stället för 
kvartalsvis 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut. 

Ärende 

En i kommunen bosatt person föreslår att företag och privatpersoner ska ha 
möjlighet att månadsvis, istället för kvartalsvis, betala faktura från Vatten 
och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget 
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: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 4 Dnr KS 2021/917 

 

Justerandes sign. 

Översiktlig granskning, Delårsrapport per 2021-08-31 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar svaret till revisorerna. 

Ärende 

Kommunens revisorer har granskat kommunens delårsrapport för perioden 
2021-01-0—2021-08-31. Förutom kritik mot vad revisorerna anser vara en 
felaktigt skuldförd intäkt, har de inte funnit några väsentliga felaktigheter i 
delårsbokslutet. 

Revisorerna rekommenderar att verksamhetsmål för hela den kommunala 
koncernen tas fram för att sedan kunna utvärdera hur väl verksamheten 
motsvarar de satta målen. 

Kommunstyrelsen svarade den 9 februari (KS § 4/2022) 
kommunrevisorerna. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) informerar fullmäktige om 
granskningen och om kommunstyrelsens svar. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande föreslår att kommunfullmäktige antar svaret till revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige antar svaret till revisorerna och 
fastslår att svaret är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 5 Dnr KS 2021/981 

 

Justerandes sign. 

Granskning av kommunstyrelsens nya organisation 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar svaret och lägger det tillsammans med 
revisionsrapporten till handlingarna. 

Ärende 

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens nya organisation med utskott, 
som infördes efter valet 2018. Syftet med granskningen är att se om den nya 
organisationen har givit de effekter som förväntades.  
 
Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att säkerställa att framtida förändringsarbeten föregås av 
att en tydlig målbild utarbetas samt att man redogör för hur förändringar 
avser att bidra till denna, samt att utvärdering av förändringen sker. 
 
Kommunstyrelsen svarade den 9 februari (KS § 5/2022) 
kommunrevisorerna. 
 
Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) informerar fullmäktige om 
granskningen och om kommunstyrelsens svar. 

Förslag under sammanträdet 

Ordförande förslår att kommunfullmäktige antar svaret och lägger det 
tillsamman med revisionsrapporten till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige antar svaret och lägger det 
tillsammans med revisionsrapporten till handlingarna och fastslår att svaret 
är ja. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 6 Dnr KS 2021/723 

 

Justerandes sign. 

Motion om att göra kommunens lekparker tillgängliga 
för alla 

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärende 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) med flera föreslår att kommunen tillgänglig-
hetsanpassar sina lekparker med de lekredskap och den miljö som gör att 
barn och unga med olika funktionsvariationer kan delta i leken. 

Samhällsutvecklingsförvaltningen har tilldelats investeringsmedel för att 
rusta upp lekparken vid järnvägsstationen i Sveg och lekparken på Risnäset i 
Funäsdalen. I projektplaneringen ingår att göra vissa delar av ytorna 
anpassade för personer med funktionsvariationer. 

Ekonomi 
Ingen effekt på ekonomin då investeringsanslag för lekparkerna redan finns 
avsatta. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

Förslag under sammanträdet 

Jeannette Ek (V) biträdd av Karin Holmin (VH) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 6, fortsättning Dnr KS 2021/723 

 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Eks och Holmins 
förslag eller enligt Nordlanders förslag och fastslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Nordlanders förslag. 

Reservation 

Ingegärd Fjällgärde (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 
Avdelningschef kultur och fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 7 Dnr KS 2021/861 

 

Justerandes sign. 

Motion om att tjänsteorganisationen inom Härjedalens 
kommun bör utredas om den har rätt storlek och 
kompetens för antalet invånare i kommunen 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärende 

Ted Länsberg (SD) föreslår att tjänstemannaorganisationen inom 
Härjedalens kommun bör utredas om den har rätt storlek och kompetens för 
antalet invånare i kommunen. 
 
Tjänstemannaorganisationen har de senaste åren successivt setts över och 
anpassats utifrån uppdrag och gällande lagstiftning. Uppdraget och förutsätt-
ningarna att utföra uppdraget förändras kontinuerligt. Förändringar i lag-
stiftning, nya krav och olika ambitionsnivåer gör att det inte finns något 
nyckeltal eller dylikt för hur stor en kommuns organisation ska vara utifrån 
invånarantal. 
 
Att utreda om en organisation har rätt kompetens är en grannlaga uppgift, då 
kompetens är ett mångfacetterat begrepp. Vid nyrekryteringar fastställs alltid 
en kompetensprofil som omfattar både formell kompetens och personliga 
egenskaper. 

Ekonomi 
En extern utredning skulle medföra kostnader för kommunen. Innan en 
upphandling är genomförd är det oklart hur mycket. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Förslag under sammanträdet 

Ted Länsberg (SD) biträdd av Billy Anklew (-), Olle Larsson (HP), 
Karin Holmin (VH) och Nils-Olof Friberg (HP) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) och 
Lars-Olof Mattsson (M) föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 7, fortsättning Dnr KS 2021/861 

 

Justerandes sign. 

Beslutsgång 

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

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Nordlanders med fleras förslag, nej för att besluta 
enligt Länsbergs med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Linda Bergström (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S) Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S) 

Nej: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), 
Karin Holmin (VH). 

Avstår: Gunnar Hedin (C), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V). 

Ordförande fastslår att 18 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja, 7 
har röstat nej och 3 har avstått att rösta. Kommunfullmäktige beslutar därför 
enligt Nordlanders med fleras förslag och avslår motionen. 

Reservation 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Ted Länsberg (SD) och Karin Holmin (VH) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 8  

 

Justerandes sign. 

Redovisning, motioner inkomna sedan fullmäktiges 
senaste sammanträde 

Ärende 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november har följande 
motioner lämnats in: 

Motion om att vidareutveckla kor på rot, dnr KS 2022/60. 

Motionen bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 9 Dnr KS 2020/837 

 

Justerandes sign. 

Kommunal trafikstrategi 2021-2030 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Härjedalens kommun 
2021-2030. 

Ärende 

Kommunen har genomfört en process för att ta fram en Trafikstrategi som 
ska bidra till att Härjedalen utvecklas mot ett attraktivt och hållbart samhälle. 
Syftet med strategin är att uttrycka kommunens långsiktiga viljeinriktning 
för trafik- och infrastruktur och att prioritera önskvärda åtgärder. Syftet är 
också att ge vägledning och stöd både vid större avvägningsfrågor och mer 
vardagsnära trafikärenden. Målgrupp för strategin är kommunens egna 
tjänstemän och förtroendevalda, invånare, näringsliv samt offentliga aktörer 
på olika nivåer. 

Målsättning för trafikstrategin 
Trafikstrategin gäller för hela kommunens geografiska yta och berör frågor 
som både ligger hos den kommunala förvaltningen och hos andra aktörer. 
Tre övergripande långsiktiga mål har tagits fram: 

1. Det ska vara enkelt och tryggt att resa hållbart i Härjedalen  
2. Tillgängligheten ska vara god mellan kommunens tätorter, 

omgivande byar och landsbygd  
3. Härjedalens kommun ska ha goda förbindelser med 

omvärlden 

Prioriterade fokusområden under period 
De övergripande målen gäller för en lång tidshorisont. I närtid lyfts följande 
åtgärder eller områden fram som särskilt prioriterade. Dessa prioriteringar tar 
sitt avstamp i flera olika styrdokument. 
I en vidsträckt kommun som Härjedalens är en bra infrastruktur nödvändig. 

 Kommunen ska arbeta för att Trafikverket förbättrar sitt 
vägnät i kommunen samt att den regionala infrastrukturen i 
form av buss, tåg- och flygförbindelser utvecklas. 

 Kommunen ska arbeta för att utveckla Härjedalen Sveg 
Airport. Exempel på insatser är; arbeta för en ökad 
medvetenhet och samarbete inom samt utanför kommunen. 
Syftet är att öka antalet resande, utöka stolkapaciteten. 

 Kommunen ska fortsätta verka för att Region J/H utvecklar 
den kompletterande kollektivtrafiken, närtrafiken, där 
resenärer kan ringa och beställa sin resa 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 9, fortsättning Dnr KS 2020/837 

 

Justerandes sign. 

 Inlandsbanan ska ”utvecklas”, det vill säga att kommunen 
ska arbeta för att få till fler avgångar och reguljär trafik på 
Inlandsbanan 

 Infrastruktur för en fossiloberoende fordonsflotta 
 Satsningar på förbättrade gång- och cykelmöjligheter  
 Trafiksäkerhetsprogram, fokus på oskyddade trafikanter 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar Trafikstrategi för Härjedalens kommun 
2021-2030. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 10 Dnr KS 2021/650 

 

Justerandes sign. 

Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige inrättar ett regleringsområde för skotertrafik i 
Lofsdalen. 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna markägaravtal och driftsavtal 
mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftsbolag. 

Kommunfullmäktige godkänner föreskrift om bestämmelser inom 
regleringsområdet. 

Kommunfullmäktige delegerar till samhällsutvecklingschef befogenhet att 
teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och driftsavtal. 

Ärende 

Lofsdalsspår ekonomisk förening har önskat att kommunen i 
Lofsdalenområdet inrättar ett reglerområde för skotertrafik. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november återremitterades 
ärendet för att invänta att ny terrängkörningslag träder i kraft och därefter få 
klargjort hur denna lag påverkar eventuella regleringsområden. 

En ny terrängkörningslag bereds för närvarande vid miljödepartementet. Det 
finns inget som hindrar att kommunen avtalar om friåkningsområde på 
statens mark i Lofsdalenområdet. Förutsättningarna för att i området bilda ett 
reglerområde för skotertrafik finns och regler efterfrågas bland befolkning 
och besökande. 

De flesta markägaravtalen är underskrivna, reglerområdet är fastställt, 
bestämmelser och föreskrifter är framtagna och två samebyar har i en 
avsiktsförklaring ställt sig positiva till bildandet av ett reglerområde.  

Ekonomi 
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige inrättar ett regleringsområde för skotertrafik i 
Lofsdalen; 

kommunfullmäktige godkänner föreslagna markägaravtal och driftsavtal 
mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftsbolag; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 10, fortsättning Dnr KS 2021/650 

 

Justerandes sign. 

kommunfullmäktige godkänner föreskrift om bestämmelser inom 
regleringsområdet; 

kommunfullmäktige delegerar till samhällsutvecklingschef befogenhet att 
teckna firma för kommunen gällande föreslagna mark- och driftsavtal. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Mats Ericsson (C) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Nils-Olof Friberg (HP) biträdd av Olle Larsson (HP) föreslår att 
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders och 
Ericssons förslag eller enligt Fribergs och Larssons förslag och fastslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders och Ericssons förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Nordlanders och Ericssons förslag, nej för att besluta 
enligt Fribergs och Larssons förslag 

Ja: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Linda Bergström (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 

Nej: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Ted Länsberg (SD). 

Avstår: Gunnar Hedin (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Jeanette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Ordförande fastslår att 18 av fullmäktiges ledamöter har röstat ja, 5 har röstat 
nej och 5 har avstått att rösta. Kommunfullmäktige beslutar därför enligt 
Nordlanders och Ericssons förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till: 
Trafiksamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 11 Dnr KS 2022/12 

 

Justerandes sign. 

Avfallstaxa 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxan, med ändringen att de som 
hemkomposterar befrias från miljöavgiften. 

Ärende 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har tagit fram ett förslag till 
avfallstaxa för kommunen. 

Den idag gällande taxan är tudelad; grundavgift och tömningsavgift. Den 
föreslagna taxan är i stället tredelad; grundavgift, abonnemangsavgift och 
tömningsavgift. Den nya abonnemangsavgiften ska täcka kostnader för kärl 
och för insamlingsentreprenad. Abonnemangsavgiftens storlek är beroende 
av typ av och storlek på behållare, samt av tömningsintervallet. 

Utöver detta tillkommer antingen en abonnemangsavgift för dem som väljer 
att sortera ut sitt matavfall, eller en miljöavgift för dem som slänger sitt mat-
avfall tillsammans med övrigt restavfall eller själv komposterar matavfallet. 

Taxan ska ge full kostnadstäckning för vad som är kommunens avfallsan-
svar, styra avfallshanteringen mot målen i kommunens renhållningsordning, 
stimulera till ökad källsortering och dessutom främja en god arbetsmiljö. 

Ekonomi 
Förslaget till taxa är utarbetat med ett planerat underskott för att hantera 
tidigare års överskott. Underskottet förväntas bestå under 3 år och kommer 
påverka kommunens resultaträkning. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar avfallstaxan, med ändringen att de som 
hemkomposterar befrias från miljöavgiften. 

Förslag under sammanträdet 

Olle Larsson (HP) biträdd av Karin Holmin (VH) och Ted Länsberg (SD) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag, 
med ändringen att också avgiften för ”fritidshus enkel, utan avlopp” stryks. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 11, fortsättning Dnr KS 2022/12 

 

Justerandes sign. 

Nils-Olof Friberg (HP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare 
utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt 
Fribergs förslag och fastslår att förslaget om återremiss avslås. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige beslutar enligt Larssons 
med fleras förslag eller enligt Nordlanders och Häggkvists förslag och fastlår 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders och Häggkvists förslag. 
Omröstning begärs. 

Ordförande klargör beslutsgången vid omröstningen: 
Ja för att besluta enligt Nordlanders och Häggkvists förslag, nej för att 
besluta enligt Larssons med fleras förslag. 

Ja: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Linda Bergström (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S), Åke Remén (V). 

Nej: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), 
Karin Holmin (VH). 

Avstår: Jeannette Ek (V). 

Ordförande fastslår att 21 av kommunfullmäktiges ledamöter har röstat ja, 6 
har röstat nej och 1 har avstått att rösta. Kommunfullmäktige beslutar därför 
enligt Nordlanders och Häggkvists förslag. 

Reservation  

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD) 
och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Avfall och Servicechef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Avfallsstrateg Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 12 Dnr KS 2021/995 

 

Justerandes sign. 

Taxor och avgifter Räddningstjänsten Jämtland 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar direktionens förslag till nya taxor och avgifter. 

Ärende 

Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund har tagit fram ett förslag 
till nya taxor för förbundet. Taxorna ska antas av respektive fullmäktige i de 
kommuner som ingår i förbundet. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar direktionens förslag till nya taxor och avgifter. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (-) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Räddningstjänstförbundet 

21



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 13 Dnr VN 2021/6 

 

Justerandes sign. 

Valnämndens reglemente 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till valnämndens reglemente. 

Ärende 

Något reglemente för valnämnden har inte på länge beslutats. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant 
reglemente. 

Ett nytt reglemente bör möjliggöra effektivare styrning av valnämndens 
verksamhet. 

Ekonomi 
Förslaget till reglemente förväntas inte ha någon direkt verkan på 
kommunens ekonomi. 

Förslag från beredande organ 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till valnämndens reglemente. 

Beslutsgång 

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

_____ 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 14 Dnr KS 2021/931 

 

Justerandes sign. 

Upphävande av den grafiska manualen 

Beslut 

Kommunfullmäktige upphäver den grafiska manualen från 2013. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa nya 
riktlinjer för grafiskt material och platsvarumärke. 

Ärende 

Härjedalens kommuns grafiska manual fastställdes av kommunfullmäktige 
2013, och det nya platsvarumärket ”pepparkakan” lanserades. Syftet med 
platsvarumärket var att andra än kommunen skulle kunna använda symbolen. 
Efter ett antal år kan konstateras att symbolen inte har haft något större 
genomslag. 
 
I den grafiska manualen finns också ett skyltprogram, som anger hur skyltar 
ska se ut. De välkomstskyltar som satts upp i en del byar följer 
skyltprogrammet. I övrigt har det inte använts.  
 
Den grafiska manualen är i behov av en översyn. Detta bör lämpligen ske i 
samordning med den inflyttar-web som kommunen för närvarande tar fram. 

Ekonomi 
Ärendet bedöms inte innebära några extra kostnader. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den grafiska manualen från 2013 
samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa nya riktlinjer för 
grafiskt material och platsvarumärke. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Samhällsutvecklingschef 
Kommunikatör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 15 Dnr KS 2021/368 

 

Justerandes sign. 

Ej verkställda beslut 2021 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

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 3 2021 presenteras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

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

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 16 Dnr KS 2022/52 

 

Justerandes sign. 

Avsägelse från uppdrag, Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Gunilla Zetterström-Bäcke (-) från uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärende 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) önskar att kommunfullmäktige befriar henne 
från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Zetterström-Bäcke från 
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 
kommunstyrelsen och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 17 Dnr KS 2022/121 

 

Justerandes sign. 

Avsägelse från uppdrag, Agneta Ohlsson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Agneta Ohlsson (S) från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige. 

Ärende 

Agneta Ohlsson (S) önskar att kommunfullmäktige befriar henne från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 18 Dnr KS 2022/120 

 

Justerandes sign. 

Avsägelse från uppdrag, Anders Häggkvist (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Anders Häggkvist (C) från uppdraget som 
ordförande i krisledningsnämnden 

Ärende 

Anders Häggkvist (C) önskar att kommunfullmäktige befriar honom från 
uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Häggkvist från uppdraget 
som ordförande i krisledningsnämnden och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 19 Dnr KS 2022/53 

 

Justerandes sign. 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Per-Erik 
Johansson (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Rune Berglund (S) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Ärende 

Kommunfullmäktige befriade vid dagens sammanträde (§ 16) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) från uppdraget som ledamot i kommun-
styrelsen. Då kommunstyrelsens ledamöter för innevarande mandatperiod 
har valts enligt lagen om proportionellt valsätt ska en ersättare inträda enligt 
den ordning för ersättare som fullmäktige har beslutat. Eftersom 
Zetterström-Bäcke vid tiden då kommunstyrelsen valdes representerade S 
träder den på listan första ersättaren för S, Per-Erik Johansson, in i hennes 
ställe. 

Då Johansson därmed har blivit ledamot i kommunstyrelsen finns bland 
ersättarna en vakans. Kommunstyrelsens ersättare har inte valts 
proportionellt och därför ska vakansen tillsättas genom val. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Rune Berglund (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 20 Dnr KS 2021/930 

 

Justerandes sign. 

Val av ersättare i krisledningsnämnden, efter 
Bengt-Arne Persson (L) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Karin Holmin (VH) till ersättare i 
krisledningsnämnden. 

Ärende 

Kommunfullmäktige valde vid sammanträdet den 29 november 2021 (§ 159) 
Bengt-Arne Persson (L) till ledamot i krisledningsnämnden. Eftersom 
Persson vid tiden var ersättare i nämnden uppstod då en vakans bland 
ersättarna. Vakansen fylldes då inte av fullmäktige. 

Förslag under sammanträdet 

Åke Remén (V) föreslår att kommunfullmäktige väljer Karin Holmin (VH) 
till ersättare i krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Reméns förslag 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 21 Dnr KS 2022/92 

 

Justerandes sign. 

Val av ledamot i Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s styrelse efter Jon Wagenius (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Pontus Nissblad (M) till ledamot i Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse. 

Ärende 

Jon Wagenius (M) har meddelat att han lämnar uppdraget som ledamot i 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s styrelse. Enligt 
aktieägaravtalet ska vid ett sådant tillfälle kommunfullmäktige förrätta ett 
fyllnadsval. 

Förslag under sammanträdet 

Johan Fredholm (M) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Pontus Nissblad (M) till ledamot i bolagsstyrelsen. 

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Bengt-Arne Persson (L) till ledamot i bolagsstyrelsen.  

Beslutsgång 

Omröstning begärs. Då ärendet gäller val förklarar ordförande att 
omröstningen kommer vara sluten. 

Ordförande räknar i tur och ordning upp fullmäktiges ledamöter, vilka 
därefter lämnar sina slutna röster i fullmäktiges valurna. Ordförande 
tillsammans med justerarna räknar sedan rösterna. Ordförande fastslår att det 
i valurnan finns 18 röster för Nissblad och 8 röster för Persson, samt två 
blanka röster. Kommunfullmäktige väljer därför Pontus Nissblad till ledamot 
i bolagsstyrelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Styrelseordförande Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Administratör Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Vald 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 22 Dnr KS 2022/123 

 

Justerandes sign. 

Val av ordförande i krisledningsnämnden efter Anders 
Häggkvist (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till ordförande i 
krisledningsnämnden. 

Ärende 

Kommunfullmäktige befriade vid dagens sammanträde (§ 18) 
Anders Häggkvist (C) från uppdraget som ordförande i krislednings-
nämnden. Fullmäktige ska välja en ny ordförande i Häggkvists ställe. 

Förslag under sammanträdet 

Anders Häggkvist (C) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Lars-Gunnar Nordlander (S) till ordförande i krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-02-28 

KF § 23 Dnr KS 2022/124 

 

Justerandes sign. 

Val av vice ordförande i krisledningsnämnden efter 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anders Häggkvist (S) till vice ordförande i 
krisledningsnämnden. 

Ärende 

Kommunfullmäktige valde vid dagens sammanträde (§ 22) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) till ordförande i krisledningsnämnden. Då 
Nordlander vid tiden för valet var vice ordförande i nämnden måste 
fullmäktige välja en ny vice ordförande i Nordlanders ställe. 

Förslag under sammanträdet 

Lars-Gunnar Nordlander (S) föreslår att kommunfullmäktige väljer 
Anders Häggkvist (C) till vice ordförande i krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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