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Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

Justerandes sign. 
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2021-03-29 

Justerandes sign. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 1 Dnr Ks 2020/499 

Justerandes sign.

VA-taxa, information 

ÄRENDE 

VA-chef Sofia Nisses tillsammans med VA-strateg Kjell Jonsson informerar 
kommunfullmäktige om arbetet att ta fram ett förslag till ny VA-taxa. 
Ambitionen är att modernisera taxans konstruktion, dock inte förändra det 
totala avgiftsuttaget. Förslaget kan dock komma att innebära ändringar i 
avgiftsuttaget för de enskilda brukarna, då fördelningen av det totala 
avgiftsuttaget mellan villor och flerbostadshus förändras samt då en 
dagvattenavgift införs. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 2  

Justerandes sign.

Information från revisorerna 

ÄRENDE 

Kommunrevisorernas ordförande, Folke Bäck (S), lämnar 
kommunfullmäktige en information om den enkät som revisorerna under 
hösten 2020 lät genomföra bland fullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Bäck går igenom fullmäktiges förväntningar på revisionen, åsikter om 
information från revisionen, fullmäktiges uppfattning om nyttan av 
revisionen samt vilka förslag till revisionen som fullmäktige i enkäten har 
lämnat. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 3 Dnr Ks 2020/232 

Justerandes sign.

Granskning av ekonomistyrning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
till handlingarna. 

ÄRENDE 

På uppdrag av revisorerna har Deloitte genomfört en granskning av 
ekonomistyrningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen 
svarade den 16 december 2020 (Ks § 316/2020) revisorerna. 
 
Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) informerar 
kommunfullmäktige om granskningen samt om kommunstyrelsens svar. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och 
kommunstyrelsens svar till handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 4 Dnr Ks 2020/233 

Justerandes sign.

Granskning av ekonomistyrning inom 
socialförvaltningen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

På uppdrag av revisorerna har KPMG granskat ekonomistyrningen inom 
socialförvaltningen och lämnat en rad rekommendationer. Kommunstyrelsen 
svarade den 13 maj 2020 (Ks § 116/2020) revisorerna. 

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

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till 
handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 5 Dnr Ks 2020/801 

Justerandes sign.

Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 
2020-07-31 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och kommunstyrelsens svar 
till handlingarna. 

ÄRENDE 

På uppdrag av revisorerna har KPMG genomfört en granskning av 
delårsrapporten per 2020-07-31. Kommunstyrelsen svarade den 16 december 
2020 (Ks § 317/2020) revisorerna. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) informerar 
kommunfullmäktige om kommunstyrelsens svar. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger kommunstyrelsens svar 
till handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 6 Dnr Ks 2021/1 

Justerandes sign.

Interpellation till kommunalrådet, anställningar i 
kommunen 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP), ställer i en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) en rad frågor, vilka Nordlander 
skriftligen och muntligen besvarar. 

1. Vad anser Nordlander om en viss anställning som gjorts av kommunens 
samhällsutvecklingschef? Nordlander svarar att politisk åskådning inte 
ska vara en grund för anställning, samt att kommunfullmäktige inte är rätt 
forum för att diskutera enskilda tjänstemän. 

2. Vad anser Nordlander om en viss arbetsmiljöutredning som tillsatts av 
HR-avdelningen? Nordlander svarar att utredningen handlade om tonläget 
i kommunstyrelsen, inte om sakinnehållet i debatten. 

3. Vad anser Nordlander om att kommunchefens förhållningssätt gentemot 
samhällsutvecklingschefen då denne rekryterat personal internt, istället 
för externt? Nordlander svarar att huvudregeln är att kommunen söker 
personal externt, i det fall som Nordlander antar åsyftas i interpellationen 
gjordes intern rekrytering i samförstånd med berörda fackförbund och 
Nordlander finner ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen. 

4. Anser inte Nordlander att politiker är skyldiga att agera då chefer anställer 
personal vars lämplighet kan ifrågasättas? Nordlander svarar att i den mån 
interpellationen handlar om vilka personliga värderingar den anställde har 
föredrar han att dessa inte vägs in i någon lämplighetsbedömning, utan att 
den enskildes förmåga att utföra arbetet avgör beslutet om anställning. 

5. Varför bjöds inte vissa partier in att delta vid den senaste ungdoms-
demokratidagen? Nordlander svarar att dagen på grund av Covid-
pandemin ”bantades” och kortades. Från kommunstyrelsen inbjöds 
ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande, vilket bedömdes 
tillräckligt för att tjäna demokratidagens syfte. 

6. Anser Nordlander att lagen medger att chefer och viss annan personal 
anställs av politiker? Nordlander svarar att såvitt han vet är svaret ”ja”, 
men understryker samtidigt att det inte är lämpligt. 

Deltar i interpellationsdebatten gör även Billy Anklew (HP), 
Nils-Olof Friberg (HP) och Karin Holmin (VH). 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 7  

Justerandes sign.

Ordningsfråga, fortsatt sammanträde  

ÄRENDE 

Fråga uppstår om mötet kan tillåtas fortsätta trots att inte samtliga deltagare 
kan se och höra varandra hela tiden. Det konstateras att majoriteten av 
deltagarna alltid kan se och höra den som för tillfället har ordet, en liten 
minoritet kan i vissa fall endast höra vissa deltagare. 

Kommunfullmäktiges gruppledare Jenny Hansen (C),  Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Ted Länsberg (SD), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH), samt de partipolitiskt obundna 
ledamöterna Ingegärd Fjällgärde (-) och Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
diskuterar frågan och kommer överens om att mötet mot bakgrund av ovan 
angivna förutsättningar kan fortsätta. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 8 Dnr Ks 2021/163 

Justerandes sign.

Interpellation om projektet Vindkluster i Härjedalens 
kommun 

ÄRENDE 

Billy Anklew (HP) ställer i en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) en rad frågor:  

1. Vilken grad av insyn menar Nordlander att kommunen erbjuder inför 
beslut om att medfinansiera projekt? Nordlander svarar att processen 
innan kommunen beslutar om medfinansiering är öppen. 

2. Anser Nordlander att kommunens medfinansiering av projektet 
”Windpower cluster” var väl spenderade skattepengar? Nordlander svarar 
att han anser att det var väl använda skattemedel. 

3. Kan Nordlander inför fullmäktige redovisa vilka mätbara resultat som 
projektet gett? Nordlander svarar att det inte går att redovisa några 
mätbara resultat. 

4. Hur många arbetstillfällen som skapats som en följd av projektet? 
Nordlander svarar att kommunen inte för någon statistik över antalet 
arbetstillfällen som skapats. 

5. Hur stor del av arbetskraften som kommit från andra länder än Sverige? 
Nordlander svarar att eftersom ingen statistik förs över antalet tillskapade 
arbeten går det heller inte att säga hur stor del av arbetskraften som 
kommer från utlandet 

6. Hur mycket skatt kommer ägarna av vindkraftsparker i kommunen att 
betala och till vem? Nordlander svarar att samtliga ägarbolag har sina 
huvudkontor utomlands. 

Deltar i interpellationsdebatten gör även Olle Larsson (HP) och 
Torbjörn Rensberg (L). 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 9 Dnr Ks 2021/233 

Justerandes sign.

Fråga till kommunalråden, angående kommunens 
bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

ÄRENDE 

Margareta Mahmoud-Persson (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande om dessa avser att ändra kommunens bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda så att den rätt som ej tjänstgörande ersättare 
har, till ersättning vid två sammanträden per år också kommer att gälla för 
ersättare i miljö- och byggnämnden. 

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar 
muntligen att bestämmelserna snarast ska ändras så att rätten även omfattar 
ersättarna i miljö- och byggnämnden. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 10 Dnr Ks 2020/792 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om försäljning av Härjegårdar 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

I ett medborgarförslag föreslås att Härjegårdar fastighets AB ska säljas på den 
öppna marknaden. 

I Härjegårdars årsredovisning för 2019 framgår av VD-kommentaren att 
bolagets negativa resultat beror på en hög andel tomma lägenheter, behov att 
skriva ner värdet på fastigheter vars faktiska värde är lägre än bokfört värde, 
samt ett ökat behov av fastighetsunderhåll. 

Bolagets fastighetsbestånd är 2019-12-31 bokfört till 356 046 000 kronor och 
långfristiga skulder till kreditinstitut, för vilka kommunen borgar, uppgår till 
412 100 000 kronor. Soliditeten uppgår till 3,5 %. För att komma till rätta med 
den negativa resultatutvecklingen arbetar bolaget bland annat med att 
koncentrera bolagets fastighetsinnehav till färre orter för att på så sätt få till 
stånd en effektivare förvaltning. Detta innebär att delar av fastighetsbeståndet 
kommer att avyttras. Avyttringar har redan gjorts i till exempel Bruksvallarna, 
Vemdalen och Ytterhogdal. 

Ekonomi 
Om marknadsvärdet på bolagets tillgångar vid en försäljning underskrider 
bolagets bokförda värde uppstår en förlust som kommunen omgående måste 
täcka med anledning av att kommunen borgar för bolagets samtliga låneskulder. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH), biträdd av Jeannette Ek (V) och Billy Anklew (HP) yrkar 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 11 Dnr Ks 2020/1044 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om ny begravningsplats i 
Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

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

ÄRENDE 

I ett medborgarförslag föreslås en ny begravningsplats mitt i Funäsdalen by. 
 
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. 
Ekonomi 
Förslaget till beslut påverkar inte kommunens ekonomi 
FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 12 Dnr Ks 2020/1025 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att planera för fossilfria 
bränslestationer i kommunen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

ÄRENDE 

I ett medborgarförslag föreslås att Härjedalens kommun möjliggör hållbara 
drivmedel genom att planera för fossilfria bränslen i kommunen. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 13 Dnr Ks 2021/229 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att kommunen upprättar ett 
hållbarhetsutskott 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

ÄRENDE 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunfullmäktige beslutar att snarast 
inrätta ett hållbarhetsutskott. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 14 Dnr Ks 2021/241 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att kommunens skogar 
långsiktigt brukas med miljövänlig teknik och avstår 
från kalhyggebruk och markberedning 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

ÄRENDE 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunens skogar ska brukas långsiktigt 
med miljövänlig teknik och att kommunen ska avstå från kalhyggesbruk och 
markberedningar. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsingenjör



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 15  

Justerandes sign.

Ordningsfråga, eventuellt avbrutet sammanträde 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår Billy Anklews (HP) yrkande att avbryta 
sammanträdet. 

ÄRENDE 

Frågan uppstår igen om sammanträdet kan fortsätta trots de begränsningar i 
tekniken som upplevs. 

YRKANDE 

Billy Anklew (HP) yrkar att sammanträdet avbryts för dagen. 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Anklews yrkande ska sammanträdet 
återupptas onsdag den 31 mars klockan 09:00, på samma plats. 

BESLUTSGÅNG 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bifalla Anklews yrkande att avbryta sammanträdet, nej-röst för att avslå 
Anklews yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH). 
Nej-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Sune Halvarsson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S) och Göran Pålsson (S). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 nej-röster mot 10 ja-röster 
avslår Anklews yrkande att avbryta sammanträdet. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 16 Dnr Ks 2019/1276 

Justerandes sign.

Motion om att låta genomföra medarbetarundersökning 
bland samtliga tillsvidareanställda 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) med flera föreslår att kommunen under första kvartalet 
2020 genomför en medarbetarundersökning för alla tillsvidareanställda. 
Holmin har senare, på grund av handläggningstiden, önskat ändra motionen 
så att undersökningen ska genomföras första kvartalet 2021. 
 
Frågan om medarbetarundersökningar har kontinuerligt diskuterats i den 
centrala samverkansgruppen (CSG). Efter den senaste 
medarbetarundersökningen 2015 har fokus legat på att arbeta med och få 
igång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ute i alla verksamheter. 
Detta har kontinuerligt följts upp genom stickprovskontroller. 
 
Vid senaste mötet i CSG, den 29 september, beslutades att en 
medarbetarundersökning ska genomföras hösten 2021. Arbetet med att 
identifiera vilka frågeområden som ska vara med samt att upphandla 
leverantör påbörjas snarast. 

Ekonomi 
Genomförandet av en medarbetarundersökning med en extern leverantör 
kostar uppskattningsvis 200 000 kronor. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH), biträdd av Bo Danielsson (V), Billy Anklew (HP) och 
Ted Länsberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 16, fortsättning Dnr Ks 2019/1276 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Holmins yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C) Jan-Erik Svensson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S) och Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 19 ja-röster mot 11 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 17 Dnr Ks 2020/517 

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska genomföra den isländska 
modellen när det gäller att minska ungdomars alkohol 
och droganvändning 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Olle Larsson, Nils-Olof Friberg och Billy Anklew, samtliga (HP) föreslår att 
Härjedalens kommun ska genomföra den så kallade Islandsmodellen för att 
minska ungdomars alkohol- och drogvaneanvändning så långt det är möjligt. 
 
Island har gjort ett gott arbete med att vända situationen bland ungdomar. 
Bland annat har lagar stiftats och andra regler eller insatser beslutats av 
regeringen. Den kombinerade nationella, regionala och lokala förankringen 
och förändringen har gett modellen genomslagskraft på Island. Islands 
förutsättningar som ett litet, avskilt land har också bidragit till framgången. 
 
Alkohol- och drogvaneundersökningen visar en mycket oroande utveckling 
bland ungdomar i Härjedalens kommun. Även i andra sammanhang får vi 
information om att barn- och ungdomars psykiska mående inte är bra och att 
det är ökade oroligheter bland ungdomar i kommunen. Dock så är alkohol 
och droger bara en del av symtomen på att barnen inte mår bra. 
 
Det är inte möjligt för Härjedalens kommun att fullt ut följa Islandsmodellen. 
För det skulle krävas lagändringar och beslut på nationell nivå. Vad som kan 
göras och som behöver göras i kommunen är, enligt socialförvaltningen, att 
både arbeta mer förebyggande samt att erbjuda stöd och hjälp till de som inte 
mår bra oavsett om det yttrar sig i en alkoholkonsumtion eller visar sig på 
annat sätt. Arbete med att utöka både de förebyggande insatserna samt att 
utöka riktade insatser pågår, med utbildningsinsatser samt ansökningar om 
projektmedel för att utöka samverkan mellan skola och socialtjänst. 
 
Socialförvaltningen bedömer att trots att Islandsmodellen fungerat så bra på 
Island så är det inte en modell som är rätt i Härjedalen, eftersom forskares 
bedömning är att det är just kombinationen med en förankring både lokalt, 
regionalt och nationellt som för Island var ett vinnande koncept. Att bara ta 
vissa delar bedöms inte verkningsfullt särskilt då förutsättningarna är så 
olika i ett litet avskilt land som Island och i en kommun mitt i Sverige. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 17, fortsättning Dnr Ks 2020/517 

Justerandes sign.

Ekonomi 
Islandsmodellen skulle innebära kostnader för kommunen i och med 
aktiviteter för barn, professionella ledare för ungdomar i olika aktiviteter. 
Förutom det så kan det behöva beslutas att öka resurserna för förebyggande 
arbete utifrån Islandsmodellen, men det är svårt att veta utan nationella 
lagändringar. 
 
Att arbeta med att öka förebyggande arbetet (inte Islandsmodellen) för att 
hjälpa barn och ungdomar kan komma att bli en kostnad. I första hand 
kommer Individ- och familjeomsorgen dock inte söka mer pengar för 
arbetet, utan avser söka projektmedel samt använda befintliga resurser på 
annat sätt om möjligt. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S) Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S) och Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 19 ja-röster mot 11 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 17, fortsättning Dnr Ks 2020/517 

Justerandes sign.

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), Ted Länsberg (SD), 
Bo Danielsson (V), Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 18 Dnr Ks 2020/521 

Justerandes sign.

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

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) med flera (totalt ytterligare 7 signatärer – ledamöter och 
ersättare i fullmäktige) föreslår att kommunen gör 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 
Motionens påverkan på kommunens ekonomi är svår att beräkna. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH), biträdd av Billy Anklew (HP), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Ted Länsberg (SD) och Bo Danielsson (V) 
yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 18, fortsättning Dnr Ks 2020/521 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Holmins med fleras 
yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Eriksson (C), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Torbjörn Rensberg (L), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S) och Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 10 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 19 Dnr Ks 2020/523 

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska uppvakta berörda 
myndigheter, riksdag och regering och kräva en 
ändring så alla boende inom statens marker ges lika 
rättigheter till jakt och fiske på statens marker. 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) med flera (totalt ytterligare 3 signatärer – ledamöter och 
ersättare i fullmäktige) föreslår att kommunen ska uppvakta berörda 
myndigheter, riksdag och regering och kräva en ändring så att boende inom 
statens marker ges lika rättigheter till jakt och fiske på statens marker. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att denna fråga inte ligger inom den 
kommunala kompetensen utan bör hanteras av respektive politiska partier 
gentemot staten. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Olle Larsson (HP), biträdd av Billy Anklew (HP) och Ted Länsberg (SD) 
yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 19, fortsättning Dnr Ks 2020/523 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Larssons med fleras 
yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Eriksson (C), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson, (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Torbjörn Rensberg (L), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), Göran Pålsson (S) och 
Bo Danielsson (V). 
Nej-röst: Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP) och Olle Larsson (HP). 
Avstår: Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 21 ja-röster mot 3 nej-röster 
och 2 som avstår beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP) och Olle Larsson (HP) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 20 Dnr Ks 2020/546 

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan 
som säkerställer att de tre senaste årens ekonomiska 
underskott återställs samt att en budget i balans 
uppnås år 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Billy Anklew (HP) föreslår att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan som 
säkerställer att de tre senaste årens underskott återställs samt att en budget i 
balans uppnås 2021.  

Härjedalens kommun har i boksluten 2018 och 2019 redovisat ekonomiska 
underskott om 7,2 miljoner kronor respektive 5,4 miljoner kronor. Enligt 
gällande lagstiftning har en kommun tre år på sig att återställa ekonomiska 
underskott. Underskott återställs genom att redovisa överskott de kommande 
åren. 2018 och 2019 års ackumulerade underskott om 12,6 miljoner kronor 
har kommunen fram till 2022 på sig att återställa. 

Motionen återremitterades av kommunfullmäktige 28 september, med 
motiveringen att ett grundligare utrett beslutsunderlag skulle tas fram som 
särskilt tar hänsyn till påpekanden i granskningen av delårsrapporten. 

I den årliga budgetprocessen, och i slutändan den budget som kommun-
fullmäktige fastställer, hanteras frågan om storleken på det budgeterade 
överskottet. Att tillsätta en särskild grupp som arbetar med en åtgärdsplan för 
att återställa underskott vid sidan av den ordinarie budgetberedningen och 
budgetprocessen skulle innebära parallella processer som riskerar att skapa 
otydlighet och komplicera arbetet med framtagandet av en budget. 

I delårsrapporten per 31 juli 2020 prognostiserades ett resultat för 2020 om 
12,1 miljoner kronor. Om det prognostiserade resultatet håller så skulle det 
innebära att merparten av de tidigare årens underskott är återställt. 

I sammanfattningen av granskningen av delårsrapporten bedömer 
revisorerna att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av 
kommunfullmäktige fastställda målen. Revisorerna påpekar att i 
granskningsrapporten att de så kallade ”HTAB-pengarna” är felaktigt 
redovisade. Detta är dock inget som påverkar kommunens resultat. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 20, fortsättning Dnr Ks 2020/546 

Justerandes sign.

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Billy Anklew (HP), biträdd av Karin Holmin (VH), Olle Larsson (HP), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Bo Danielsson (V) yrkar att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Johan Fredholm (M) yrkar att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Omröstning begärs: Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Anklews yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Eriksson (C), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), 
Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Torbjörn Rensberg (L), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Sune Halvarsson (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S) och Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), Bo Danielsson (V) och 
Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 6 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP), 
Olle Larsson (HP), Bo Danielsson (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 21 Dnr Ks 2020/782 

Justerandes sign.

Motion om att kommunen ska omvärdera och upphäva 
beslutet som ledde till att kommunen blev samisk 
förvaltningskommun 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Olle Larsson, Billy Anklew, Nils-Olof Friberg och Per-Anders Tapper, 
samtliga (HP), föreslår att kommunen ska omvärdera och upphäva beslutet 
som ledde till att kommunen blev samisk förvaltningskommun. 

Att Härjedalens kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet framgår av 
6 § 2 stycket lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Det beslut som direkt ledde till att kommunen kom att ingå i 
det samiska förvaltningsområdet var alltså riksdagen beslut den 10  juni 
2009 att anta regeringens förslag till den ovan nämnda lagen. 

Av 8 kap. 18 § regeringsformen framgår att lag endast kan ändras genom 
lag. Svensk lag kan stiftas endast av Sveriges riksdag. Kommunen kan 
således inte fatta något beslut som med effektiv verkan ändrar i eller 
upphäver lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om 
kommunen själv, innan lagen antogs, fattade något beslut som gav uttryck 
för hur kommunen ställde sig till att ingå i det samiska förvaltningsområdet 
är det teoretiskt möjligt att ompröva, men en sådan omprövning skulle inte i 
sak påverka kommunens status som samisk förvaltningskommun. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 21, fortsättning Dnr Ks 2020/782 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) yrkar i första hand att motionen återremitteras för 
genomgång av de fakta som Larsson i en skrivelse under morgonen skickade 
in till kommunen, i andra hand att kommunfullmäktige bifaller motionen 
med de tillägg han presenterar i samma skrivelse. Dessa är: 

 Att konstatera att kommunens passiva process som ledde fram till att ingå 
i förvaltningsområdet för samiska språket tillkom på oklara grunder och 
utan öppen diskussion och politisk prövning genom kommunfullmäktige. 

 Att utvärdera om det kan vara relevant för Härjedalen att begära utträde 
ur förvaltningsområdet för samiska. Detta ska då också ställas i relation 
till det relativa osynliggörande som blir följden av denna lagstiftning för 
den egentliga och ursprungliga jägar-, samlar- och fjällbondekulturen som 
i vårt område har än djupare rötter i förhistorisk tid.    

 Att genomföra en ekonomisk uppföljning över hur kommunens 
särkostnader för åtaganden enligt lagen utfaller i förhållande till det 
statsbidrag som utgår.  

 Att kommunens aktuella hantering av dessa frågor, dokument och 
hemsida styrs upp i enlighet med lagtextens formulering: Härjedalens 
kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska (språket). 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen 

PROPOSITIONSVÄGRAN 

Ordförande förklarar att hon anser att de nytillkomna yrkanden som Larsson 
presenterar i sin skrivelse är att jämställa med att nya ärenden väcks och 
meddelar att hon därför inte ställer proposition på dessa av Larssons 
yrkanden. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 21, fortsättning Dnr Ks 2020/782 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande meddelar att hon först prövar frågan om återremiss. Omröstning 
begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Larssons återremissyrkande, nej-röst för att avslå yrkandet om återremiss. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP) och Olle Larsson (HP). 
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), 
Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Jan-Erik Svensson (C), Johan Fredholm (M), 
Lars Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (C), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Göran Pålsson (S), Bo Danielsson (V) och 
Karin  Holmin (VH). 
Avstår: Torbjörn Rensberg (L). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 nej-röster och en som 
avstår mot 3 nej-röster avslår yrkandet om återremiss. 

Ordförande meddelar därefter att hon avser avgöra ärendet i sak. Omröstning 
begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att avslå 
motionen, nej-röst för att bifalla motionen. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), 
Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), 
Jan-Erik Svensson (C), Torbjörn Rensberg (L), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Sune Halvarsson (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Agneta Ohlsson (S), Göran Pålsson (S), Bo Danielsson (V) och 
Karin Holmin (VH). 
Nej-röst: Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP) och Olle Larsson (HP). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 23 ja-röster mot 3 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande att avslå motionen. 

RESERVATION 

Billy Anklew (HP), Nils-Olof Friberg (HP) och Olle Larsson (HP) reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 22  

Justerandes sign.

Redovisning, motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30 

ÄRENDE 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30 har följande motioner 
väckts: 

Motion om att begränsa politikers arvoden, dnr KS 2020/969; 

Motion om att kommunfullmäktige ser till att all vidare utbyggnad av 
vindkraft i Härjedalen upphör, dnr KS 2020/970; 

Motion om öppenhet och transparens, dnr KS 2021/82; 

Motion om att kommunen ska köpa Senioren i Sveg (Krediten 1–4) av 
Härjegårdar Fastighets AB, dnr KS 2021/238 

Motionerna bereds för närvarande av kommunstyrelsen. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 23 Dnr Ks 2020/541 

Justerandes sign.

Delårsrapporter 2020 Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna till handlingarna. 

ÄRENDE 

Delårsrapporter avseende Jämtlands räddningstjänstförbund under 
perioderna januari–april 2020 respektive januari–augusti 2020. 

Förbundets revisorer har yttrat sig över rapporten januari–augusti och de 
bedömer att delårsrapporten uppfyller de lagliga krav som ställs på en sådan, 
att resultatet i rapporten är förenligt med förbundets finansiella mål, att 
verksamhetsmålen till övervägande del uppfylls helt eller delvis, men också 
att de lagliga kraven på en ekonomi i balans inte kommer tillgodoses. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger delårsrapporterna till handlingarna. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt hennes yrkande 
och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 24 Dnr Ks 2020/1036 

Justerandes sign.

Investeringar för ombyggnad av Sonfjällsskolan 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

Sonfjällsskolan uppfördes under perioden 1954–1979 och är idag en skola 
för årskurser F–9, där årskurserna 7–9 även omfattar barnen från Vemdalen-
området. 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 är idag i stort behov av renovering då 
de har 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. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 24, fortsättning Dnr Ks 2020/1036 

Justerandes sign.

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

Yrkande 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M), Pontus 
Nissblad (M) och Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 25 Dnr Ks 2017/156 

Justerandes sign.

Finansiering avloppsreningsverk i Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige anslår 128 miljoner kronor till ett nytt reningsverk i 
Funäsdalen samt beviljar igångsättningstillstånd. 

ÄRENDE 

Tillstånd och bygglov har getts för det nya reningsverket i Funäsdalen. 
Upphandling av entreprenör för bygget har genomförts. Inkomna anbud har 
utvärderats och behandlats av kommunstyrelsen, som sedan tilldelade YIT 
Sverige AB entreprenaden. 

Ekonomi 
Det vinnande anbudet var 128 miljoner kronor. Kommunen har nyligen av 
kommuninvest AB beviljats ett större låneutrymme, för att kunna finansiera 
investeringar i VA. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige anslår 128 miljoner kronor till ett nytt reningsverk i 
Funäsdalen samt beviljar igångsättningstillstånd. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlanders (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Kommunchef 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 26 Dnr Ks 2021/136 

Justerandes sign.

Miljö- och byggnämndens reglemente 

BESLUT 

Kommunfullmäktige tillåter miljö- och byggnämnden att, om särskilda skäl 
föreligger sammanträda med ledamöter på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, samt så 
att ingen obehörig person kan ta del av ljud, bild, eller sammanträdes-
handlingar. Miljö- och byggnämndens ordförande avgör inför varje samman-
träde om deltagande på distans får ske. Miljö- och byggnämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

ÄRENDE 

Distansdeltagande i politiska sammanträden har med det senaste årets 
teknikutveckling blivit allt mer relevant. Deltagande på distans kan bidra till 
att säkra den demokratiska processen. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige tillåter miljö- och byggnämnden att, om särskilda skäl 
föreligger sammanträda med ledamöter på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor, samt så 
att ingen obehörig person kan ta del av ljud, bild, eller sammanträdes-
handlingar. Miljö- och byggnämndens ordförande avgör inför varje samman-
träde om deltagande på distans får ske. Miljö- och byggnämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla för deltagande på distans. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggavdelningen 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 27 Dnr Ks 2021/135 

Justerandes sign.

Detaljplan Lofsdalen 1:7 

BESLUT 

Kommunfullmäktige tillåter i detaljplanen, på det sätt som medgavs i 
planbeskedet från 2013, avsteg från den fördjupade översiktsplanen för 
Lofsdalenområdet. 

ÄRENDE 

Fördjupad översiktsplan för Lofsdalen-Glöteområdet antogs i oktober 2012. 
Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen kom önskemål om att 
utöka planens omfattning med ett markområde intill befintligt stugområde i 
Slagavallen. Det området utökades i sin tur under perioden mellan samråd 
och utställning och mellan utställning och antagande. Ett landområde som 
exploatören hade önskat i planen togs dock inte med i den färdigställda 
planen, med anledning av att det landområdet utgör kalfjäll. Kommunen har 
som princip att inte medge exploatering av kalfjäll. 

Exploatören av området ansökte under 2013 om planbesked på det 
undantagna landområdet. Ett planprogram för området togs i samband med 
det fram, bland annat för att utreda konsekvenser av en eventuell utökning 
med det tidigare undantagna området. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige tillåter i detaljplanen, på det sätt som medgavs i 
planbeskedet från 2013, avsteg från den fördjupade översiktsplanen för 
Lofsdalenområdet. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggavdelningen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 28 Dnr Ks 2019/1044 

Justerandes sign.

Försäljning av Viken 8:5 

BESLUT 

Kommunfullmäktige säljer Ytterhogdal Viken 8:5 enligt högsta inkomna 
anbud 4 350 000 kronor. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02 Ks § 290 att lägga ut Ytterhogdal 
Viken 8:5 till försäljning. 

Härjedalens kommun har anlitat Mäklarfirman Areal i Ljusdal att mäkla 
affären. Högsta anbud har inkommit från två privatpersoner med intresse att 
köpa två områden av Viken 8:5 för 50 000 kronor samt från Skogsfastigheter 
i Härjedalen AB med intresse att köpa restfastigheten av Viken 8:5 för 
4 300 000 kronor. 

Ekonomi 
Försäljningssumman, 4 350 000 kronor, utgör en intäkt till kommunen. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige säljer Ytterhogdal Viken 8:5 enligt högsta inkomna 
anbud 4 350 000 kronor. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsingenjör



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 29 Dnr Ks 2021/159 

Justerandes sign.

Grävpolicy för Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar policy för grävning i kommunal mark. Policyn 
ersätter alla tidigare beslutade policys/riktlinjer gällande grävtillstånd. 

ÄRENDE 

Varje år sker ett flertal grävningar runt om i kommunen. Då det inte finns 
någon samorganisation av önskade grävarbeten kan resultatet bli flera 
grävningar på samma område under en säsong. Härjedalens kommun har 
därmed behov av en grävpolicy. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar policy för grävning i kommunal mark. Policyn 
ersätter alla tidigare beslutade policys/riktlinjer gällande grävtillstånd. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Infrastrukturavdelningen 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 30 Dnr Ks 2021/180 

Justerandes sign.

Taxa för grävtillstånd 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxa för grävtillstånd. 

ÄRENDE 

Infrastrukturavdelningen har i samband med framtagandet av policy för 
grävning i kommunal mark även arbetat fram förslag till tillhörande taxa. 
Syftet är att kunna ta betalt för tillstånden. Tidigare har detta finansierats av 
skattekollektivet. Kommunen behöver även verktyg för att följa upp och se 
till att beviljade grävningar utförs enligt tillstånd och att gator återställs till 
ett för kommunen acceptabelt skick. Här är taxan det verktyget. 

Ekonomi 
Intäkter grävtillstånd runt 50 000 kronor per år men framförallt korrekt 
återställda grävningar som ej medför senare kvalitetssänkning av 
kommunens gator med ökade underhållskostnader som följd. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige, under förutsättning att policy för grävning i kommunal 
mark har antagits, antar taxa för grävtillstånd. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Infrastrukturavdelningen 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 31 Dnr Ks 2020/637 

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av exploateringsavtal 

BESLUT 

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 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringingenjör 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 32 Dnr Ks 2020/638 

Justerandes sign.

Pris på planlagd industrimark 

BESLUT 

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 per kvadratmeter, medan priset 
för mark utanför detaljplan, så kallad råmark, är 20 kronor per kvadratmeter. 

Älvdalens kommun 
Priset består av en så kallad exploateringsavgift på 54 000 kronor plus 10 
kronor per 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 per kvadratmeter. 

Ljusdals kommun 
Här råder en något mer varierande prisbild med avseende på läget enligt 
nedan: 
I område 1, i Ljusdals tätort vid infarten till riksväg 84 mot Hudiksvall är 
priset 50 kronor per kvadratmeter för nyetablering, och 35 kronor per 
kvadratmeter vid utökning av befintliga tomter. I område 2, utanför Ljusdal, 
med läge som inte ligger i direkt anslutning till riksväg 84, är priset 28 
kronor per kvadratmeter. I område 3, mellan Ljusdal och Färila, med läge 
vid riksväg 83, är priset 20 kronor per kvadratmeter. I område 4, utanför 
Färila, med läge, inte direkt, men nära tillgång till riksväg 83, är priset 25 
kronor per kvadratmeter. I område 5, utanför Järvsö vid riksväg 83, är priset 
25 kronor per kvadratmeter. 

Sammanfattningsvis är priset på industrimark i Ljusdals kommun 20–28 
kronor kvadratmeter förutom i centrala Ljusdal, där priset är 50 kronor per 
kvadratmeter. 

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutade, § 104/2019, att ändra 
priset på industrimark i Härjedalens kommun från 12 kronor per 
kvadratmeter till 20 kronor per 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. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 32, fortsättning Dnr Ks 2020/638 

Justerandes sign.

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

FÖRSLAG 

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. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Mark- och exploateringsingenjör



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 33 Dnr Ks 2020/818 

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av kopia av allmän handling 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar taxa för framtagande av kopia av allmän 
handling. 

ÄRENDE 

Kommunen får ta ut en avgift för att tillhandahålla kopior av allmänna 
handlingar. Avgiften måste i så fall baseras på kommunens kostnad för att ta 
fram kopiorna – avgiften får inte baseras på kostnader för att leta efter och 
pröva sekretessen i originalhandlingen, endast framtagandet av själva kopian 
får tas med i kostnadsunderlaget. 
 
För närvarande tar kommunen ut en avgift för papperskopior, som baseras på 
hur många sidor som kopieras. Kostnaderna för själva kopieringen är, om 
A4-format används, små. Kostnaderna för att administrera avgiften är vid så 
små upplagor sannolikt större än kostnaderna för själva kopieringen. Ett sätt 
att nå kostnadstäckning och samtidigt hålla den genomsnittliga avgiften så 
låg som möjligt kan vara att höja den gräns vid antal sidor då 
avgiftsskyldighet inträder. Kopiering i format större än A4 är mer kostsamt. 

Ekonomi 
Ambitionen är att kommunens hantering av kopior av allmänna handlingar 
över tid ska vara kostnadsneutral, i enlighet med självkostnadsprincipen. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar taxa för framtagande av kopia av allmän 
handling. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunkansliet



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 34 Dnr Ks 2021/25 

Justerandes sign.

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

BESLUT 

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, regionen, 
andra kommuner eller andra förvaltningar inom kommunen önskar köpa en-
hetens tjänster brukar enheten också sälja dem. Det kan handla om föreläs-
ningar 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 – allt enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
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. 

Ekonomi 
Försäljningen innebär intäkter för verksamheten med ambition att täcka 
kostnaden för att tillhandahålla tjänsterna, enligt självkostnadsprincipen. 

FÖRSLAG 

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. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef IFO/Bistånd



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 35 Dnr Ks 2020/386 

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporterna till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och 
lagen 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. 

Rapporter avseende kvartal 3 och 4 år 2020 har inför dagens sammanträde 
delgivits kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporterna till 
handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-03-29 

KF § 36 Dnr Ks 2020/984 

Justerandes sign.

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter 
Helén Westfält (S) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Solveig Haugen (S), Storån, till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

ÄRENDE 

Helén Westfält avsade sig den 22 oktober samtliga förtroendeuppdrag (och 
övriga politiska uppdrag) i kommunen. Kommunfullmäktige godkände den 
30 november avsägelsen och befriade Westfält från uppdragen i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska i 
Westfälts ställe välja en ny ersättare i kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Solveig 
Haugen (S), Storån, till ersättare i kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders 
yrkande och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Vald
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