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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

Justerandes sign.

Ärendelista 
 
§ 1 Medborgarförslag om att kommunen erbjuder 

grövre grus till försäljning 
2020/312 

§ 2 Medborgarförslag om ny begravningsplats i 
Funäsdalen 

2020/1044 

§ 3 Motion om att göra trygghetsboenden av Senioren i 
Sveg och Mobacka i Lillhärdal 

2020/521 

§ 4 Tilldelningsbeslut, upphandling reningsverk i 
Funäsdalen 

2017/156 

§ 5 Begäran att överta vattenanläggning Lillhärdal-
Östansjö GA:2 

2021/56 

§ 6 Verksamhetsplan och budget 2021, 
kommunledningsförvaltningen 

2021/51 

§ 7 Verksamhetsplan och budget 2021, 
bildningsförvaltningen 

2020/712 

§ 8 Verksamhetsplan och budget 2021, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

2021/50 

§ 9 Verksamhetsplan och budget 2021, 
socialförvaltningen 

2020/1053 

§ 10 Socialförvaltningens verksamheter  

§ 11 Inlandslänken, information  

§ 12 Riktlinjer för minnesgåvor 2021/49 

§ 13 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 2021/34 

§ 14 Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Härjedalens 
kommun 2021–2025 

2021/24 

§ 15 Plan för tillsyn av arkivvård 2021–2022 2020/989 

§ 16 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 
läsår 2019–2020 

2020/999 

§ 17 Medfinansiering Leader Hälsingebygden 2022–2028 2020/1101 

§ 18 Flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen 
från fastighet Ögränd till fastighet Senioren 

2020/404 

§ 19 Framtid för träbjörnen i Sveg 2020/966 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

Justerandes sign.

§ 20 Gemensamt bolag för framställning av biogas 2020/997 

§ 21 Investeringar för ombyggnad av Sonfjällsskolan 2020/1036 

§ 22 Övrig fråga, Uppsnabbning av processen att flytta 
högstadiet till Norra skolan 

 

§ 23 Pris på planlagd industrimark 2020/638 

§ 24 Taxa för framtagande av exploateringsavtal 2020/637 

§ 25 Avgift vid utförande av tjänster till andra 
kommuner, andra förvaltningar och företag från 
Öppenvårdens verksamhet 

2021/25 

§ 26 Ekonomisk uppföljning  

§ 27 Naturreservat övre Rånddalen  

§ 28 Meddelanden  

§ 29 Övrig fråga, ombokning av kvarstående medel för 
sommaraktiviteter 2020 

2020/539 

§ 30 Delegationsbeslut  

§ 31 Övrig fråga, upphandling av frysanläggningar inom 
ramarna för kommunens ”kor på rot” 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 1 Dnr Ks 2020/312 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att kommunen erbjuder grövre 
grus till försäljning 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

Medborgarförslag om att kommunen ska erbjuda grövre grus till försäljning. 
 
Kommunen tillhandahåller i dagsläget på ett antal platser i kommunen 
sandningssand för enskilda att hämta. Denna sand kan kommunen utan ökad 
kostnad byta ut mot grövre om det skulle anses behövas. Kommunen säljer 
idag ingen sand och det finns inte heller några planer på att börja med sådan 
försäljning. 
Ekonomi 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi. 
FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att kommunen erbjuder 
grövre grus till försäljning. 

YRKANDE 

Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
samhällsutvecklingsutskottets förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 2 Dnr Ks 2020/1044 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om ny begravningsplats i 
Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
 
Kommunfullmäktige hänvisar förslagsställaren till att kontakta 
begravningsverksamheten i Härjedalens pastorat då ärendet inte är ett 
kommunalt ansvar. 

ÄRENDE 

Medborgarförslag om en ny begravningsplats mitt i byn, för Funäsdalens 
utveckling. 
 
Begravningslagen (1990:1144), 2 kap. 1 § lyder: Allmän begravningsplats 
med ett tillräckligt antal begravningsplatser och andra gravanläggningar av 
allmänt förekommande slag skall anordnas och hållas av de territoriella 
församlingarna inom Svenska kyrkan. 
 
Förslagsställaren bör hänvisas till att ta kontakt med 
begravningsverksamheten i Härjedalens pastorat då ansvar för att 
iordningsställa begravningsplats inte vilar på kommunen. 
 
Den gemensamma miljö- och byggavdelningen i Härjedalen- och Bergs 
kommuner står inför ett arbete med den fördjupade översiktsplanen och 
kommer ta med sig synpunkten i det arbetet.  
Ekonomi 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi 
FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om ny begravningsplats i 
Funäsdalen och hänvisar förslagsställaren till att kontakta 
begravningsverksamheten i Härjedalens pastorat då ärendet inte är ett 
kommunalt ansvar. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____

6



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 3 Dnr Ks 2020/521 

Justerandes sign.

Motion om att göra trygghetsboenden av Senioren i 
Sveg och Mobacka i Lillhärdal 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Motion om att göra trygghetsboenden av Senioren i Sveg och av Mobacka i 
Lillhärdal. Vid det kommunala bolaget Härjegårdar fastighets AB pågår 
arbete för att skapa ett attraktivt seniorboende på Senioren i Sveg. Beslut om 
försäljning av Mobacka är fattat och Härjegårdar arbetar för att centralisera 
sitt fastighetsbestånd till tre centralorter i kommunen: Sveg, Hede och 
Funäsdalen. 
 
Tillgång till platser på särskilt boende i kommunen är anpassad efter 
efterfrågan och kommunen kan möta behov hos medborgare utan att en ny 
mellanboendeform införs. 

Ekonomi 
Påverkan på ekonomi är svår att beräkna.  

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

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

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

BESLUTSGÅNG 

Ordförande ställer Zetterström-Bäckes med fleras yrkande mot Häggkvists 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Häggkvists yrkande. 

RESERVATION 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 3, fortsättning Dnr Ks 2020/521 

Justerandes sign.

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 5 Dnr Ks 2021/56 

Justerandes sign.

Begäran att överta vattenanläggning Lillhärdal-
Östansjö GA:2 

BESLUT 

Kommunstyrelsen avslår Östansjö vattenförenings begäran att kommunen 
övertar vattenanläggningen Lillhärdal-Östansjö GA:2 

Kommunstyrelsen uppdrar till Vatten och miljöresurs att utreda möjligheten 
för företaget att på entreprenad sköta vattenföreningars VA-anläggningar. 

ÄRENDE 

Lillhärdal-Östansjö GA:2 vill att Härjedalens kommun tar över ägande och 
drift av ledningsnät för vatten samt vattenverk. 
 
För att fastställa den inlösenersättning som kan bli aktuell vid ett eventuellt 
övertagande har Vatten och Miljöresurs genomfört en bruksvärdesvärdering 
av anläggningen, enligt de värderingsprinciper som finns. Bruksvärdet 
bestäms genom beräkning av nyanskaffningsvärdet med avdrag för ålder, 
skick och uppskattad kostnad för eventuella åtgärder mm som bedöms 
nödvändiga. 
 
I kommunens antagna VA-policy står det: 
”1. Kommunen eftersträvar en klimatanpassad och långsiktigt hållbar 
VA-försörjning i hela kommunen inom och utanför verksamhetsområde 
utifrån lokala förutsättningar och med beaktande av miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter.” och vidare 
”5. Utbyggnaden av kommunala va-anläggningar ska baseras på 
bebyggelsetryck samt en sammanvägd prioritering av hälso- och miljönytta 
samt ekonomi. Utbyggnaden ska samordnas med de områden som prioriteras 
i översiktsplanen.” 
 
Hälso- och miljönyttan kan man inte åberopa i dagens läge, inte heller 
bebyggelsetryck eller att det är ett prioriterat område i översiktsplan. Ur en 
social aspekt kan det motiveras att det är en åldrande befolkning och det är 
ingen som vill eller har kompetens att sköta anläggningen. Ekonomiskt, 
täcks nuvarande drift av tillkommande brukningsavgifter.  
 
Ett övertagande av den här vattenanläggningen kan leda till att liknande 
föreningar i kommunen också begär ett kommunalt övertagande. Det i sin tur 
leder till utökat verksamhetsområde med fler små verk. Investeringsbehov i 
form av fler anläggningar som behöver uppgraderas med ökade 
myndighetskrav ökar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 5, fortsättning Dnr Ks 2021/56 

Justerandes sign.

Ekonomi 
Va-anläggningarna tillhörande Lillhärdal-Östansjö GA:2 bedöms ha ett 
bruksvärde på totalt 1 358 000 kronor. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen 
avslår Östansjö vattenförenings begäran att kommunen övertar 
vattenanläggningen Lillhärdal-Östansjö GA:2, samt uppdrar till Vatten och 
miljöresurs att utreda möjligheten för företaget att på entreprenad sköta 
vattenföreningars VA-anläggningar. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Vatten och 
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Östansjö vattenförening 
Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 6 Dnr Ks 2021/51 

Justerandes sign.

Verksamhetsplan och budget 2021, 
kommunledningsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och detaljbudget för 
kommunledningsförvaltningen 2021. 

ÄRENDE 

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

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och detaljbudget för 
kommunledningsförvaltningen 2021. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 7 Dnr Ks 2020/712 

Justerandes sign.

Verksamhetsplan 2021, bildningsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och detaljbudget för 
bildningsförvaltningen 2021. 

ÄRENDE 

Varje år fastställer kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig nämnd 
verksamhetsplaner för kommunens olika förvaltningar. Bildningsutskottet 
har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 
bildningsförvaltningens verksamheter 2021. 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och detaljbudget för 
bildningsförvaltningen 2021. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Bildningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 8 Dnr Ks 2021/50 

Justerandes sign.

Verksamhetsplan och budget 2021, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar detaljbudget för samhällsutvecklingsförvaltningen 
2021. 

ÄRENDE 

Varje år fastställer kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig nämnd 
verksamhetsplaner för kommunens olika förvaltningar. 
Samhällsutvecklingsutskottet har tagit fram ett förslag till detaljbudget för 
samhällsutvecklingsförvaltningens verksamheter 2021. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar detaljbudget för samhällsutvecklingsförvaltningen 
2021. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP) och Bengt-Arne Persson (L) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 9 Dnr Ks 2020/1053 

Justerandes sign.

Verksamhetsplan och budget 2021, socialförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och detaljbudget för 
socialförvaltningen 2021. 

ÄRENDE 

Varje år fastställer kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig nämnd 
verksamhetsplaner för kommunens olika förvaltningar. socialutskottet har 
tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget för 
socialförvaltningens verksamheter 2021. 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och detaljbudget för 
socialförvaltningen 2021. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 10  

Justerandes sign.

Socialförvaltningens verksamheter, information 

ÄRENDE 

Socialchef Anda Embretzen lämnar en information om socialförvaltningens 
verksamheter under 2020/2021. Informationen inkluderar genomgång av 
förvaltningens organisation, samt genomgång av förvaltningens resultat i 
genomförda kvalitetsundersökningar. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 11  

Justerandes sign.

Inlandslänken, information 

ÄRENDE 

Inlandsbanan AB:s VD, Peter Ekholm informerar kommunstyrelsen om 
projektet Inlandslänken. Projektet syftar till att öka Inlandsbanans 
(järnvägen) kapacitet med avseende på bärighet, hastighet och antal 
tåglägen. Det huvudsakliga motivet för upprustningen är att skapa bättre 
förutsättningar för godstrafik, men även andra positiva konsekvenser väntas. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 12 Dnr Ks 2021/49 

Justerandes sign.

Riktlinjer för minnesgåvor 

BESLUT 

Riktlinjen återremitteras för översyn om den går att ändra så att mottagaren 
istället för att välja bland upphandlade minnesgåvor själv inhandlar gåvan på 
fritt valt lokalt näringsställe i privat regi. 

ÄRENDE 

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

Ekonomi 
Förslaget innebär att varje förvaltning kommer att stå för sina egna kostnader 
för minnesgåvor. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för minnesgåvor enligt bilaga. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att riktlinjen återremitteras för 
översyn om den går att ändra så att mottagaren istället för att välja bland 
upphandlade minnesgåvor själv inhandlar gåvan på fritt valt lokalt 
näringsställe i privat regi. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande prövar sitt återremissyrkande och finner att bifalls. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
HR-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 13 Dnr Ks 2021/34 

Justerandes sign.

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

BESLUT 

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.  

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Säkerhetssamordnare 
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 14 Dnr Ks 2021/24 

Justerandes sign.

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i Härjedalens kommun 
2021–2025 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjerna för folkhälsoarbetet i Härjedalens 
kommun 2021–2025. 

ÄRENDE 

Riktlinjerna för Folkhälsoarbetet ersätter den tidigare Folkhälsoplan som 
fanns i Härjedalens kommun. Riktlinjerna omfattar fyra utvecklingsområden 
och elva stycken folkhälsomål med underliggande delmål att fokusera 
arbetet på. Folkhälsomålen är framtagna efter utfall av medborgar-
undersökningar, i samverkan mellan förvaltningarna och med samma 
utvecklingsområden som den länsgemensamma folkhälsopolicyn för 
Jämtlands län omfattar. 
Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. Riktlinjer för folkhälsan ger dock 
underlag för hur man förbättrar folkhälsan hos befolkningen i Härjedalens 
kommun och ger ekonomiska effekter både på kort och lång sikt. 
FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjerna för folkhälsoarbetet i Härjedalens 
kommun 2021–2025. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Folkhälsosamordnare 
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 15 Dnr Ks 2020/989 

Justerandes sign.

Plan för tillsyn av arkivvård 2021–2022 

BESLUT 

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. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunarkivarie
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 16 Dnr Ks 2020/999 

Justerandes sign.

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsår 
2019–2020 

BESLUT 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2019–2020. 

ÄRENDE 

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete 
som innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, 
följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Detta ska ske på huvud-
mannanivå liksom på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara uppfyllelse av de nationella målen. Om det vid 
uppföljning eller på annat sätt framkommer att det finns brister i 
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
Bildningsförvaltningens skriftliga rapport över det systematiska 
kvalitetsarbetet för läsår 2019–2020 redovisas för kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2019–2020. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Bildningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 17 Dnr Ks 2020/1101 

Justerandes sign.

Medfinansiering Leader Hälsingebygden 2022–2028 

BESLUT 

Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering på 88 459 kronor per år 
under perioden 2022–2028. Summan är sökt ur bygdemedel från 
Krokströmmens bygdemedelsgrupp. 

ÄRENDE 

Föreningen Leader Utveckling Hälsingebygden har under perioden 2014–
2020 arbetat för utveckling av området där Ytterhogdals församling ingår. 
 
Föreningen har lämnat in en intresseanmälan för fortsatt leaderperiod 2022–
2028. Eftersom budgeten för nästa programperiod ännu inte är beslutad utgår 
föreningen från nuvarande periods budget på 38 miljoner kronor varav 33 % 
är offentliga medel från kommuner och från region Gävleborg. Fördelnings-
nyckeln man utgått från är antal personer bosatta i den del av kommunen 
som ingår i leaderområdet, i Härjedalens fall Ytterhogdals församling. 
 
Uppdelning medfinansiering offentliga medel: 
Region Gävleborg 6 318 465 kronor 
Bollnäs Kommun 1 263 692 kronor 
Hudiksvall Kommun 1 788 126 kronor 
Ljusdals Kommun 922 496 kronor 
Nordanstigs Kommun 461 248 kronor 
Ovanåkers Kommun 556 025 kronor 
Söderhamns Kommun 1 238 419 kronor 
Härjedalens Kommun 88 459 kronor 
 
Nu önskar föreningen inför den nya programperioden besked om kommunen 
vill vara med och medfinansiera med ovan angiven summa. 
Ekonomi 
Medfinansiering är sökt ur bygdemedel från Krokströmmens 
bygdemedelsgrupp. 
 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering på 88 459 kronor per år 
under perioden 2022–2028. Summan är sökt ur bygdemedel från 
Krokströmmens bygdemedelsgrupp. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 17, fortsättning Dnr Ks 2020/1101 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Verksamhetsledare Leader Utveckling Hälsingebygden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 18 Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

Flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen från 
fastighet Ögränd till fastighet Senioren 

BESLUT 

Ärendet återremitteras för att inhämta åsikter från Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta samt för att inhämta åsikter från en för 
ärendet särskild informationsträff att hållas innan nästa kommunfullmäktige-
sammanträde. 

ÄRENDE 

Kommunen bedriver idag verksamheter på den kommunägda fastigheten 
Läkaren 5, kallad Ögränd, i Sveg. Under 2020 har samhällsutvecklings-
förvaltningen utrett möjligheten att flytta dessa verksamheter till 
Härjegårdars fastigheter Krediten 1–4 i Sveg, gemensamt kallade Senioren. 
Utredningen visar att det finns flertalet fördelar med att flytta verksamheten, 
både gällande anpassning av lokaliteterna samt ökad attraktionskraft vid 
Senioren. En flytt av verksamheterna på Ögränd är i linje med beslutade mål 
att minska kommunens lokalytor med 3 % per år. 
Ekonomi 
En flytt av verksamheterna på Ögränd innebär ökade hyreskostnader för 
kommunen. Dessa kan hanteras inom ramen för fastighetsbudgeten. Ingen 
utökad ram behövs. Försäljning av Läkaren 5 ger kommunen en intäkt samt 
minskar kostnader för åtgärder på fastigheten, vilka annars skulle vara 
påkallade med hänsyn till arbetsmiljön. Bland annat behöver brandskyddet 
åtgärdas. 
 
En flytt kommer innebära att det kommunala bolaget Härjegårdar ökar sina 
hyresintäkter, undviker nedskrivningar och får bättre möjligheter att 
attrahera fler hyresgäster. 
FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna som bedrivs på Ögränd, Sveg 
flyttas till Senioren, Sveg. 

 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Billy Anklew (HP), Olle Larsson 
(HP), Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (V) yrkar att ärendet åter-
remitteras för att inhämta åsikter från Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta samt för att inhämta åsikter från en för ärendet särskild 
informationsträff att hållas innan nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 18, fortsättning Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt 
Zetterström-Bäckes med fleras yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Härjegårdar AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 19 Dnr Ks 2020/966 

Justerandes sign.

Framtid för träbjörnen i Sveg 

BESLUT 

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. Härje-
gårdars rekommendation är liksom besiktningsmannens att björnen rivs. 

Vid kommunledningsutskottets sammanträde den 4 februari konstaterades att 
det ännu finns intressenter som, i syfte att förhindra dess rivning, kan tänka 
sig att från kommunen överta björnen. 

FÖRSLAG 

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. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsutskottets ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 20 Dnr Ks 2020/997 

Justerandes sign.

Gemensamt bolag för framställning av biogas, 
information 

ÄRENDE 

Från och med år 2024 kommer alla kommuner vara skyldiga att särskilt 
samla in och behandla matavfall. I Jämtlands län finns idag ingen anläggning 
för särskild hantering av matavfall. De närmaste rötningsanläggningarna 
finns i Skellefteå, Härnösand, Gävle och Uppsala. 

Föra att kunna lokalt ta tillvara matavfallet behöver således en anläggning 
byggas i länet. En sådan anläggning skulle bidra till både nationella och 
lokala klimat- och miljömål och möjliggöra en mer resurseffektiv 
användning av matavfallet. 

Östersunds kommun erbjuder övriga kommuner i länet ett mikroägarskap i 
ett bolag som ska bygga och driva en rötningsanläggning. Anläggningen ska 
omvandla insamlat matavfall till biogas och biogödsel. Östersunds kommun 
föreslås äga 96,5% av aktierna i bolaget. Övriga sju kommuner skulle då 
komma att äga 0,5% vardera samt garanteras full insyn och representation i 
bolagsstyrelsen. 

Klimatklivet har beviljat bidrag med 45% av investeringskostnaden om totalt 
276 miljoner kronor. Som så kallad ”mikroägare” blir kommunens 
investeringskostnad mycket liten. Kostnaden betalas istället löpande, i form 
av en behandlingsavgift per ton matavfall som kommunen levererar till 
bolaget. 

Behandlingskostnaden för matavfallet beräknas bli något lägre än kostnaden 
för förbränning i Sundsvall. Tack vara kortare avstånd blir även transport-
kostnaderna lägre. Eventuellt delägarskap i och nyttjande av anläggningen 
väntas alltså inte medföra ökade kostnader för renhållningskollektivet, 
relativt till kostnaden att inte delta i den föreslagna samverkan. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) informerar kommunstyrelsen om 
för tillfället gällande handlingsplan: kommunen har först att ta ställning till 
om den godkänner principen med ett mikroägarskap, om detta godkänns går 
man därefter vidare till att pröva bolagsordning, aktieägaravtal och övriga 
styrande dokument. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 21 Dnr Ks 2020/1036 

Justerandes sign.

Investeringar för ombyggnad av Sonfjällsskolan 

BESLUT 

Kommunstyrelsen startar projekteringen, projekteringen finansieras ur 
investeringsanslagen för skolor. 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

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 en renovering 
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. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

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

Kommunstyrelsen startar projekteringen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 21, fortsättning Dnr Ks 2020/1036 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag med tillägget att kommunstyrelsens projektering finansieras ur 
investeringsanslagen för skolor. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige ska vara detsamma som kommunledningsutskottets 
förslag och finner att svaret är ja. Ordförande frågar därefter om 
kommunstyrelsen enligt kommunledningsutskottets förslag startar 
projekteringen och finner att svaret är ja. Ordförande frågar avslutningsvis 
om projekteringen enligt Zetterström-Bäckes yrkande ska finansieras ur 
investeringsanslagen för skolor och finner att svaret är ja. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 22  

Justerandes sign.

Övrig fråga, Uppsnabbning av processen att flytta 
högstadiet till Norra skolan 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) får föra till protokollet att hon önskar att 
flytten av högstadiet från Södra skolan i Sveg till Norra skolan i Sveg 
snabbas upp. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 23 Dnr Ks 2020/638 

Justerandes sign.

Pris på planlagd industrimark 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige antar en differentierad prissättning på kommunal 
industrimark vid försäljning. Priset höjs från 20 kronor/kvadratmetern till 40 
kronor/kvadratmetern i Funäsdalen/Ljusnedal och Vemdalen. I Sveg sänks 
priset till 12 kronor/kvadratmetern. 

ÄRENDE 

Den dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2019 uppdraget att 
undersöka prisbilden och gällande principer vid försäljning av industrimark i 
angränsande kommuner. 

Bergs kommun 
Priset på planlagd industrimark är 60 kronor/kvadratmetern, medan priset för 
mark utanför detaljplan, så kallad råmark, är 20 kronor/kvadratmeter. 

Älvdalens kommun 
Priset består av en så kallad exploateringsavgift på 54 000 kronor plus  
10 kronor/kvadratmeter. Exploateringsavgiften är kopplad till basbeloppet 
och är därmed indexreglerad. Normal storlek på industritomter är 3 000–
5 000 kvadratmeter. Vid tomtstorlekar över 1 hektar betalas två 
exploateringsavgifter. Beroende på storlek på industritomterna blir det ett 
totalpris på 21–28 kronor/kvadratmeter. 

Ljusdals kommun 
Här råder en något mer varierande prisbild med avseende på läget enligt 
nedan: 
Område 1, i Ljusdals tätort vid infarten till riksväg 84 mot Hudiksvall är 
priset 50 kronor/kvadratmeter för nyetablering, och 35 kronor/kvadratmeter 
vid utökning av befintliga tomter. 

Område 2, utanför Ljusdal, med läge som inte ligger i direkt anslutning till 
riksväg 84, är priset 28 kronor/kvadratmeter. 

Område 3, mellan Ljusdal och Färila, med läge vid riksväg 83, är priset  
20 kronor/kvadratmeter. 

Område 4, utanför Färila, med läge, inte direkt, men nära tillgång till riksväg 
83, är priset 25 kronor/kvadratmeter. 

Område 5, utanför Järvsö vid riksväg 83, är priset 25 kronor/kvadratmeter. 

Sammanfattningsvis är priset på industrimark i Ljusdals kommun  
20–28 kronor/kvadratmeter förutom i centrala Ljusdal, där priset är  
50 kronor/kvadratmetern. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 23, fortsättning Dnr Ks 2020/638 

Justerandes sign.

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutade, § 104/2019, att ändra 
priset på industrimark i Härjedalens kommun från 12 kronor/kvadratmeter 
till 20 kronor/kvadratmeter. Därefter har det framkommit att det finns ett 
behov att differentiera priset på industrimark för de olika orterna i 
kommunen med hänsyn till utbud av och efterfrågan på mark. 

Ekonomi 
Totalt sett ger differentierad prissättning en positiv effekt på kommunens 
ekonomi. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar en differentierad prissättning på kommunal 
industrimark vid försäljning. 

Priset höjs från 20 kronor/kvadratmetern till 40 kronor/kvadratmetern i 
Funäsdalen/Ljusnedal och Vemdalen.  

I Sveg sänks priset till 12 kronor/kvadratmetern. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 24 Dnr Ks 2020/637 

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av exploateringsavtal 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Kommunfullmäktige reviderar taxa för framtagande av exploateringsavtal i 
Härjedalens kommun till att även omfatta uppföljning av exploateringsavtal. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige antog den 28 september 2020 (§ 81/2020) taxa för 
framtagande av exploateringsavtal. Samhällsutvecklingsförvaltningen önskar 
att taxan även omfattar uppföljning av exploateringsavtal, vilket i så fall 
skulle innebära att avgiften för uppföljning av exploateringsavtal också blir 
1 250 kronor/timme. 

Ekonomi 
Förslaget innebär ökade intäkter för kommunen. 

FÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar taxa för framtagande av exploateringsavtal i 
Härjedalens kommun till att även omfatta uppföljning av exploateringsavtal. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 25 Dnr Ks 2021/25 

Justerandes sign.

Avgift vid utförande av tjänster till andra kommuner, 
andra förvaltningar och företag från Öppenvårdens 
verksamhet 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

 Öppenvårdsenheten fakturerar andra kommuner, andra förvaltningar och 
företag till en kostnad av 550 kronor i timmen per person vid försäljning av 
tjänster då det är möjligt. Kostnaden ska indexuppräknas årligen. 

ÄRENDE 

När Öppenvårdsenheten har utrymme för det och när företag, andra 
kommuner, andra förvaltningar inom kommunen eller regionen önskar köpa 
enhetens tjänster brukar enheten också sälja dem. Det kan handla om 
föreläsningar eller behandling, både beroende- och familjebehandling. 
Enheten tar då betalt för de faktiska timmar som uppdraget tar att utföra; 
behandlings-/föreläsningstid, restid, dokumentation, handledning med mera. 
 
Tanken är att ta ut avgift för vad medarbetarna arbetar med men att man inte 
ska ta ut ett överpris. Säljer enheten till företag i kommunen eller regionen så 
gynnar det hela kommunen och färre ärenden hamnar hos socialtjänsten. 
Försäljningen av tjänster är alltså en typ av förebyggande arbete. Även när 
enheten säljer tjänster till andra kommuner handlar det om personer eller 
familjer i Härjedalens kommun, vilket även i det fallet förebygger akuta 
ärenden hos kommunens socialtjänst. Tanken är inte att tjäna pengar på detta 
men att inte Härjedalens kommun ska bära kostnaden åt andra 
verksamheter/organisationer. 
 
Tidigare sålde enheten behandling till företag som ett koncept men nu säljer 
man samtalstimmar oavsett om det är i grupp eller enskilda samtal. 

Ekonomi 
Försäljningen innebär intäkter för verksamheten men inte med fokus att tjäna 
pengar utan att enheten ska nyttja tiden när den finns samt att kommunen 
inte ska förlora pengar. 

 

FÖRSLAG 

Socialutskottets förslag: 

Öppenvårdsenheten fakturerar andra kommuner, andra förvaltningar och 
företag till en kostnad av 550 kronor i timmen per person vid försäljning av 
tjänster då det är möjligt. Kostnaden ska indexuppräknas årligen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 25, fortsättning Dnr Ks 2021/25 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 26  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med utgången av 2020. 
Kommunen gör 2020 ett resultat om cirka 21,5 miljoner kronor. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 27  

Justerandes sign.

Naturreservat övre Rånddalen, information 

ÄRENDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) lämnar kommunstyrelsen en 
information om hur kommunen handlade i remissomgången inför 
länsstyrelsens beslut att bilda naturreservat i övre Rånddalen. Länsstyrelsens 
remiss besvarades av miljö- och byggnämnden. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 28  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Beslut om föreläggande för Bruksvallarnas avloppsreningsverk Funäsdalen 
85:3, miljö- och byggnämnden. Dnr Ks 2021/133 

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog 2021, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Inbjudan till seminarium, Politiska sammanträden på distans, SKR 

Information; beräkning av sammanlagd anställningstid och 
överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till 
AB, SKR 

Livsmedelskontroller, miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2020/230 

Program samrådsmöten 20 och 21 januari 2021, Vattenmyndigheten 
Västerhavet 

Protokoll 2020-12-03 Samverkansmöte Bildningsförvaltningen 

Protokoll 2020-12-07, § 20, Revidering av upphandlingspolicyn, Gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan, Östersunds kommun 

Protokoll 2020-12-07 Primärkommunala samverkansrådet, Region Jämtland 
Härjedalen 

Protokoll 2020-12-07 Regionens samverkansråd, Region Jämtland 
Härjedalen 

Protokoll 2020-12-10 § 203 Tillägg delegationsordningen, miljö- och 
byggnämnden 

Protokoll 2020-12-10 § 206 Budget 2021, miljö- och byggnämnden 

Protokoll 2020-12-11 § 32 IVPA, förbundsdirektionen Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Protokoll 2020-12-11 § 33 Budget och verksamhetsplan 2021, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

Protokoll 2020-12-14 Socialsamverkan 

Protokoll 2020-12-18 §19 Budget 2021, Gemensam nämnd för samverkan 
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 28, fortsättning  

Justerandes sign.

Protokoll 2020-12-18 §21 Återstående medel 2018, Gemensam nämnd för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 

Synpunkter på förslaget att flytta Idamics verksamheter på Ögränd till 
Senioren. Dnr KS 2020/404 

Tillsynsrapport Ytterhogdals reningsverk, miljö- och byggnämnden 

Uppföljning Sommarlovsaktiviteter 2020 

Återkallande av överklagan gällande Reglerområde för skotertrafik i 
Funäsdalen, Miljödepartementet. Dnr KS 2019/1164 

Öppet brev till ansvariga för skolan, Svenska Covidföreningen 

Överenskommelse mellan staten och SKR inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2021–2022 

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 29  

Justerandes sign.

Övrig fråga, ombokning av kvarstående medel för 
sommaraktiviteter 2020 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) får föra till protokollet att hon önskar att det 
som kvarstår av de medel som avsattes för sommaraktiviteter för ungdomar 
2020 ska bokas om för samma ändamål till 2021. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 30  

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 
133139 

Anställningar december 
2020 

Flera 

Dokument-id 
133513 

Anställningar januari 
2021 

Flera 

Dokument-id 
133715 

Delegationsbeslut 
ekonomi, december 2020 

Ekonomichef 

KS 2020/425 Tillfällig delegation 
gällande 
undantagsåtgärder inom 
skolområdet 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2021/9 Tillfällig delegation 
gällande undantags-
åtgärder inom skol-
området på grund av 
coronapandemin 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS 2020/1092 Interkommunalersättning 
för pedagogisk omsorg 
2021 

Bildningschef 

KS 2020/1093 Interkommunalersättning 
för förskolan 2021 

Bildningschef 

KS 2020/1094 Interkommunalersättning 
för förskoleklass 2021 

Bildningschef 

KS 2020/1095 Interkommunalersättning 
för grundskolan 2021 

Bildningschef 

KS 2020/1096 Interkommunalersättning 
för fritidshem 2021 

Bildningschef 

KS 2020/1097 Interkommunalersättning 
för gymnasieskolan 2021 

Bildningschef 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-02-18 

KS § 31  

Justerandes sign.

Övrig fråga, upphandling av frysanläggningar inom 
ramarna för kommunens ”kor på rot” 

ÄRENDE 

Billy Anklew (HP) ställer en fråga om hur upphandlingen av 
frysanläggningar för förvaring av det kött som produceras av kommunens 
”kor på rot” har gått till. Ordförande tar med sig frågan för redovisning under 
nästkommande kommunstyrelsesammanträdes meddelandepunkt. 

_____
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