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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
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2022-01-26 

KLU § 1 Dnr Ks 2021/849 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag angående ärendeberedningar 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att beredningar ska vara korrekta och 
opartiskt framförda till politiker i arbetsmaterialet för beslutsfattande. 
 
Beredningen av ärenden görs idag av olika tjänstemän, beroende på ärendets 
art. Tjänstemannen gör utifrån sin profession en saklig bedömning av 
ärendet, och lämnar ett förslag till beslut till den politiska instans som ska 
besluta i frågan. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anser 
medborgarförslaget besvarat. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot kommunledningsutskottets 
beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-01-26 

KLU § 2 Dnr Ks 2021/487 

 

Justerandes sign. 

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

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då kommunen nu avslutat 
sin kapitalplaceringsverksamhet. 

ÄRENDE 

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

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

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget då kommunen nu avslutat sin 
kapitalplaceringsverksamhet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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KLU § 3 Dnr Ks 2021/861 

 

Justerandes sign. 

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

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

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

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

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) biträdd av Bengt-Arne Persson (L) yrkar att 
kommunledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att 
kommunledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande ställer Larssons med fleras yrkande mot Häggkvists med fleras 
yrkande och finner att kommunledningsutskottet beslutar enligt Häggkvists 
yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Häggkvists med fleras yrkande, nej-röst för att besluta enligt Larssons ned 
fleras yrkande. 

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S). 
Nej-röst: Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L). 

Ordförande finner att kommunledningsutskottet med tre ja-röster mot två 
nej-röster beslutar enligt Häggkvists med fleras yrkande. 

RESERVATION 

Olle Larsson (HP) och Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot 
kommunledningsutskottets beslut. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-01-26 

KLU § 4 Dnr Ks 2021/917 

 

Justerandes sign. 

Översiktlig granskning, Delårsrapport per 2021-08-31 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget som svar till revisorerna. 

ÄRENDE 

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

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

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till 
revisorerna. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget som svar till revisorerna. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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KLU § 5 Dnr Ks 2021/981 

 

Justerandes sign. 

Granskning av kommunstyrelsens nya organisation 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar svaret till revisorerna. 

ÄRENDE 

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens nya organisation med utskott, 
som infördes efter valet 2018. Syftet med granskningen är att se om den nya 
organisationen har givit de effekter som förväntades.  
 
Utifrån den genomförda granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att säkerställa att framtida förändringsarbeten föregås av 
att en tydlig målbild utarbetas samt att man redogör för hur förändringar 
avser att bidra till denna, samt att utvärdering av förändringen sker. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till 
revisorerna. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på den kommunala ekonomin. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar 
svaret till revisorerna. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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KLU § 6 Dnr Ks 2021/957 

 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut, Yttrande avseende förlängd 
igångsättningstid vindkraftpark; dnr KS 2021/837 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande i mål nr. 4666-21. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsens beslut den 17 november 2021 § 241 har, i den del som 
rör yttrandet om Skaftåsens vindkraftspark (dnr KS 2021/837, daterat 
2021-11-01) har överklagats till Förvaltningsrätten i Härnösand. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett förslag på kommunens 
yttrande till rätten. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande i mål nr. 4666-21. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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KLU § 7 Dnr Ks 2019/248 

 

Justerandes sign. 

Överklagat beslut 2017-06-12 kommunfullmäktige § 
120, detaljplan för Messlingen 3:134 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktiges beslut den 12 juni 2017 § 120, att anta detaljplan för 
Messligen 3:134 (Kappruet) överklagades till och upphävdes därefter av 
mark- och miljödomstolen. Detta på grund av att kommunen inte i tillräcklig 
utsträckning redogjort för hur exploateringen kommer att påverka 
rennäringen. Mark- och miljödomstolens dom överklagades i sin tur till 
mark- och miljööverdomstolen, som fastställde domen. 

Sedan dess har inom kommunen diskuterats om en effekt av domen är att 
detaljplanen på nytt måste ställas ut till granskning, eller om det räcker att 
utförligare redogöra för exploateringens verkan på rennäringen och därefter 
på nytt anta planen. 

Exploatören har skickat kommunen en skrivelse där han ger sin syn på 
saken, vilken är att kommunen först ska komplettera beslutsunderlagen där 
mark- och miljödomstolen har bedömt att dessa brister och därefter på nytt 
anta detaljplanen. 

Kommunledningsutskottet diskuterar möjliga handlingsalternativ. 
Kommunstyrelsen kommer bereda ärendet i sak vid sammanträdet den 9 
februari. 

_____ 
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KLU § 8 Dnr Ks 2022/23 

 

Justerandes sign. 

Remiss, En förbättrad förpackningsinsamling - nya 
roller för kommuner och producenter 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar till miljödepartementet yttrandet över 
promemorian En förbättrad förpackningsinsamling. 

ÄRENDE 

Miljödepartementet har lämnat remissen ”En förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter”. 
Kommunen är inte utpekad remissinstans, men har möjlighet att på eget 
initiativ besvara remissen. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på remissyttrande. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen till 
miljödepartementet överlämnar yttrandet över promemorian En förbättrad 
förpackningsinsamling. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-01-26 

KLU § 9 Dnr Ks 2021/995 

 

Justerandes sign. 

Taxor och avgifter Räddningstjänsten Jämtland 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar direktionens förslag till nya taxor och avgifter. 

ÄRENDE 

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

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunfullmäktige antar direktionens förslag till nya taxor och 
avgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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2022-01-26 

KLU § 10 Dnr Ks 2017/156 

 

Justerandes sign. 

Härjedalens VA-projekt 2025, information 

ÄRENDE 

Projektledare Emma Dufbäck tillsammans med projektkoordinator Frida 
Isaksson och VA-chefen vid Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Andreas Löfgren lämnar kommunledningsutskottet en information om 
arbetet i kommunens projekt för att ta fram nya VA-lösningar. 

Dufbäck och kommunledningsutskottet diskuterar projektets organisation 
och ansvarsfördelningen inom projektet, med anledning av att 
kommunledningsutskottets ordinarie ledamöter sedan december 2021 utgör 
projektets styrgrupp. 

Dufbäck går också igenom den senaste utvecklingen i de olika delprojekten, 
samt projektets ekonomi inklusive en redovisning av arbetet med att revidera 
projektets budget. 

Avslutningsvis förklarar Projektledaren att projektet ska byta namn, då det 
gängse namnet ”VA 2025” inte längre upplevs rättvisande. En arbetsgrupp 
har tillsatts för att ta fram det nya namnet. 

_____ 
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KLU § 11 Dnr Ks 2020/496 

 

Justerandes sign. 

Fördjupad översiktsplan, Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fördjupad översiktsplan Funäsdalen KS 
2019/1075 ställs ut för samråd. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 11 december 2019 att ge 
Miljö- och byggavdelningen i uppdrag att revidera den fördjupade 
översiktsplanen för Funäsdalen. Miljö- och byggavdelningen har sedan 2020 
arbetat med att ta fram en samrådshandling för denna översiktsplan. Arbetet 
har skett i samråd med en politisk arbetsgrupp samt med kommunlednings-
utskottet som styrgrupp. 
 
Framtagandet av handlingar har även inkluderat två riktade medborgar-
dialoger samt en inledande undersökning. Ett planförslag har arbetats fram 
och kommunens förvaltningar har haft möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Innan planförslaget kan antas ska samråd hållas med länsstyrelsen, regionen 
och berörda kommuner. Kommunens medlemmar, andra myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget 
ska också kunna delta i samrådet. 

Ekonomi 
Finansieras genom kommunens budgeterade medel för översiktsplaner och 
detaljplaner. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
fördjupad översiktsplan Funäsdalen KS 2019/1075 ställs ut för samråd. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 
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KLU § 12  

 

Justerandes sign. 

Ekonomisk uppföljning, information 

ÄRENDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) lämnar kommunledningsutskottet 
en information om planeringen för att ta fram ett förslag till nästa årsbudget. 
Under valår ska budgeten fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige och 
planeringen utgår från detta. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-01-26 

KLU § 13  

 

Justerandes sign. 

Arbetsgivarfrågor, information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander tillsammans med HR-chef Elin Lemon 
lämnar kommunledningsutskottet en information om hur Covid19-pandemin 
för närvarande påverkar kommunen.  

Sedan vecka 2 arbetar kommunen i så kallat stabsläge. Samtliga grundskolor 
är ännu öppna, vid gymnasiet sker en viss fjärrundervisning. Många 
medarbetare inom vård- och omsorg är sjukskrivna, vilket såklart påverkar 
verksamheten. Vissa enheter är hårdare drabbade än andra, generellt sett är 
dock sjukskrivningarna kortare nu än de var tidigare under pandemin. 

Samtliga kommunens förvaltningar klarar i dagsläget av sina uppdrag, trots 
det ansträngda läget. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens 
Kommunledningsutskott 
2022-01-26 

KLU § 14 Dnr Ks 2022/12 

 

Justerandes sign. 

Avfallstaxa, information 

ÄRENDE 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december fördes inledande 
diskussioner om hur kommunens avfallstaxa ska konstrueras. 
Kommunledningsutskottet fortsätter diskussionerna och går igenom olika 
synpunkter på den framtida taxans konstruktion. 

_____ 
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