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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 1 Dnr Ks 2020/989 

Justerandes sign.

Plan för tillsyn av arkivvård 2021–2022 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet antar plan för tillsyn av 
arkivvård avseende åren 2021–2022. 

ÄRENDE 

Enligt arkivlagen (1990:782) ska varje kommun ha en arkivmyndighet. I 
Härjedalens kommun är det kommunstyrelsen som har den rollen. En av 
arkivmyndighetens uppdrag är att utöva tillsyn över myndigheternas 
arkivvård.  
 
Den befintliga tillsynsplanen, diarienummer KS 2015/42, behöver revideras. 
De föreslagna förändringarna är huvudsakligen att tillsynsplanen blir 
tidsbegränsad och ska ge en inriktning för arbetet med tillsyn under de 
kommande två åren. Tillsynsplanen ska fokusera på aktuella frågeställningar 
utan att tappa det långsiktiga perspektivet.  

Ekonomi 
Planen för tillsyn av arkivvård förväntas inte ha någon direkt effekt på 
kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen i egenskap av 
arkivmyndighet antar plan för tillsyn av arkivvård avseende åren 2021–2022. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 2 Dnr Ks 2021/34 

Justerandes sign.

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete. 
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete ersätter tidigare 
brandskyddsprogram med diarienummer KS 2014/104. 

ÄRENDE 

Systematiskt brandskyddsarbete är av stor vikt för att undvika skador på liv, 
hälsa och egendom. 
 
Nuvarande brandskyddsprogram antogs 2014. Programmet har inte fullt ut 
implementerats i verksamheterna och arbetet med systematiskt brandskydds-
arbete behöver prioriteras. Den nya riktlinjen innebär att det systematiska 
brandskyddsarbetet följer den ordinarie organisationsstrukturen vilket under-
lättar implementering och uppföljning. Varje verksamhet ansvarar för att 
anpassa sitt organisatoriska brandskydd efter egen verksamhet. Stöd och 
mallar för detta arbete är utarbetade. 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas indirekt genom den arbetstid förvaltningarna 
behöver lägga ner för att implementera och följa upp arbetet över tid.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Riktlinje 
för systematiskt brandskyddsarbete. Riktlinje för systematiskt brandskydds-
arbete ersätter tidigare brandskyddsprogram med diarienummer KS 
2014/104. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 3 Dnr Ks 2021/49 

Justerandes sign.

Riktlinjer för minnesgåvor 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för minnesgåvor enligt bilaga. 

ÄRENDE 

Enligt kommunens gällande riktlinjer för minnesgåvor ska kostnaden för 
gåvorna belasta kommunledningsförvaltningen. Tanken är dock att varje 
förvaltning ska bekosta minnesgåvor för den personal som arbetar vidd 
förvaltningen i fråga. Därför föreslås en ändring i riktlinjerna från 
”Kostnaden för gåvorna belastar Kommunledningsförvaltningen” till 
”Kostnaderna för gåvorna belastar respektive förvaltning” 

Ekonomi 
Varje förvaltning kommer att stå för sina egna kostnader för minnesgåvor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
reviderade riktlinjer för minnesgåvor enligt bilaga. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 4 Dnr Ks 2020/1030 

Justerandes sign.

Snöprojektet i Sveg 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet den 16 december 
kommunledningsutskottet i uppdrag att i en förstudie klargöra 
förutsättningarna att genomföra det så kallade snöprojektet och avsatte 
samtidigt 150 000 kronor för genomförandet av förstudien. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsatt en projektgrupp som arbetar med 
utredningen. Gruppen har tagit fram en uppdragsbeskrivning och anlitat en 
person att genomföra förstudien. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 5 Dnr Ks 2020/1036 

Justerandes sign.

Investeringar för ombyggnad av Sonfjällsskolan 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 60 miljoner kronor till renovering av 
Sonfjällsskolan i Hede. 

Kommunstyrelsen startar projekteringen. 

ÄRENDE 

Sonfjällsskolan uppfördes under perioden 1954–1979 och är idag en F–9 
skola där årskurserna 7–9 även omfattar barnen från Vemdalenområdet. Vid 
skolan finns förutom traditionella klassrum och bibliotek även simhall, 
sporthall samt skolkök och matsal. Skolans totala lokalyta uppgår till cirka 
6 000 kvadratmeter. Elevantalet för läsåret 2020/21 uppgår till 140 elever. 
Lokalerna i huvudbyggnaden har idag ett stort behov av renovering och 
brister i bland annat ventilationen. En renovering av cirka 3 200 
kvadratmeter av huvudbyggnaden samt utemiljön skulle möjliggöra en 
samlokalisering av hela skolans verksamhet. Simhall, sporthall, skolkök 
samt matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen 
kommer folkbiblioteket flyttas ut ur skolbyggnaden. Byggtiden beräknas 
uppgå till 1 år med byggstart hösten 2021. 
 
Under byggtiden kommer vid behov moduler inhyras för undervisning. Efter 
renoveringen kommer paviljongerna att rivas. 

Ekonomi 
Investeringen innebär ökade kapitalkostnader med 5 % på investerat belopp. 
Rivning av paviljongerna innebär en minskning av lokalytorna med 1 000 
kvadratmeter vilket beräknas minska de årliga driftskostnaderna med 
500 000 kronor. Ombyggnationen skapar också möjlighet till en effektivare 
organisation av verksamheten men värdet av detta har i dagsläget inte 
beräknats. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige anslår 60 
miljoner kronor till renovering av Sonfjällsskolan i Hede. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens förslag, med tillägget att 
kommunledningsutskottet också föreslår kommunstyrelsen att starta 
projekteringen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 5, fortsättning Dnr Ks 2020/1036 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 
Ordförande frågar därefter om kommunledningsutskottet i tillägg också ska 
föreslå kommunstyrelsen att starta projekteringen och finner att svaret är ja. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 6 Dnr Ks 2018/138 

Justerandes sign.

Överklagan av föreläggande att följa tidsplanen för 
Tänndalens och Funäsdalens 
avloppsreningsanläggning 

ÄRENDE 

Kommunens vattenreningsverk i Funäsdalen och Tänndalen har vid flera 
mättillfällen inte klarat kraven på utsläppsnivåer. Länsstyrelsen har förelagt 
kommunen att åtgärda reningsverken inom de tidsramar som sedan tidigare 
angetts i kommunens projekt VA 2025 (dnr Ks 2017/156). Kommunen har 
överklagat länsstyrelsens föreläggande och begärt anstånd till den 5 mars 
med att lämna in kompletterande handlingar. Länsstyrelsen avslog 
kommunens begäran. 

Projektledare VA 2025, Emma Dufbäck, informerar 
kommunledningsutskottet om överklagningsprocessen. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 7 Dnr Ks 2021/51 

Justerandes sign.

Verksamhetsplan 2021, kommunledningsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget 2021. 

ÄRENDE 

Varje år fastställer kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig nämnd 
verksamhetsplaner för kommunens olika förvaltningar. Kommunlednings-
förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 
för dess verksamheter under 2021. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag 
till verksamhetsplan och detaljbudget 2021. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 8 Dnr Ks 2021/53 

Justerandes sign.

Fastställande av budgetprocess 2022 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet antar plan för budgetprocess 2022 enligt förslag. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska varje år innan slutet av november månad besluta 
om en budget för nästkommande verksamhetsår. Kommunlednings-
förvaltningen har tagit fram ett förslag till en plan för processen att ta fram 
en budget inför verksamhetsåret 2022. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
antar plan för budgetprocess 2022 enligt förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 9 Dnr Ks 2020/966 

Justerandes sign.

Framtid för träbjörnen i Sveg 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avvaktar med rivningsbeslut. 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsutskottet i uppdrag att hålla kontakt 
med dem som visat intresse att ta över björnen, i syfte att möjliggöra ett 
sådant övertagande. 

ÄRENDE 

I slutet av oktober 2020 besiktades träbjörnen i Sveg av en fristående 
besiktningsman. Det konstaterades då, att björnens hållfasthet är så dålig att 
konstruktionen riskerar att rasa. Enligt besiktningsmannen är de enda 
alternativ som finns att antingen bygga om björnen eller riva den. 
Besiktningsmannen kan inte rekommendera att björnen återuppbyggs, i alla 
fall inte enligt samma konstruktion som den en gång byggdes med. 

Härjegårdar fastighets AB redovisade vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 16 december ett förslag till handlingsplan för björnens framtid. 
Härjegårdars rekommendation är liksom besiktningsmannens att björnen 
rivs. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) informerar kommunlednings-
utskottet om de pågående diskussionerna om björnens framtid. Det finns 
ännu intressenter som kan tänka sig att överta ansvaret för björnen i syfte att 
förhindra rivning av björnen. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen avvaktar med rivningsbeslut och ger 
kommunledningsutskottet i uppdrag att hålla kontakt med dem som visat 
intresse att ta över björnen, i syfte att möjliggöra ett sådant övertagande. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-02-04 

KLU § 10  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning till och med december 2020. Årsredovisningen är ännu 
inte klar, men prognosen tyder på att kommunen kommer att göra ett positivt 
resultat om drygt 28 miljoner kronor. 

_____
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