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Ordförande

Pernilla Heijdenbeck Persson (S)

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare

Billy Anklew (HP)
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INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala 
anslagstavla.

besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 52 Allmänhetens frågestund 2020/594
§ 53 Interpellation till kommunalrådet Anders Häggkvist 2020/334
§ 54 Interpellation till ordförande i bildningsutskottet 2020/495
§ 55 Medborgarförslag om besparingar 2020/669
§ 56 Medborgarförslag om att lekparken vid busstationen i 

Sveg ska förbättras
2017/230

§ 57 Medborgarförslag om upphävande av beslut om 
försäljning av Mobacka, Lillhärdal

2019/691

§ 58 Medborgarförslag om att upprätta en koldioxidbudget 2019/987
§ 59 Medborgarförslag om nytt sysselsättningsprogram för 

Härjedalens kommun
2020/512

§ 60 Rapportering nyinkomna motioner
§ 61 Motion om rening av vatten från läkemedelsrester 2015/295
§ 62 Motion om att låta gräset växa och ge mat åt insekter 

och öka artrikedomen
2019/688

§ 63 Motion om att stoppa försäljningen av Mobacka och 
Fjällglimten

2019/995

§ 64 Motion om att på kommunens menyer ange köttets 
ursprung

2019/1227

§ 65 Motion om genomlysning av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen

2019/1275

§ 66 Motion om att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 
105/2019, dnr KS 2019/419

2020/124

§ 67 Motion om att inför val ska kommunala verksamheter 
som har debatter, frågestunder och liknande bjuda in 
samtliga partier som kandiderar till 
kommunfullmäktige

2020/164

§ 68 Motion om återköp av arrendegårdar som kan bli 
jordbruksfastigheter

2020/426

§ 69 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

2020/546

§ 70 Granskning av delårsrapport 2019 2019/915
§ 71 Revisionsrapport, granskning av följsamhet till 

ramavtal
2019/968
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign.

§ 72 Granskning av riktade statsbidrag 2019/1229
§ 73 Granskning av chefernas förutsättningar 2019/1230
§ 74 Revisionsrapport, granskning av bokslut och 

årsredovisning 2019-12-31, Härjedalens kommun
2020/561

§ 75 Information från revisorerna
§ 76 Delårsrapport 2020 2020/761
§ 77 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

2019/1334

§ 78 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 2020/788
§ 79 Tillfällig begränsning av ersättningsnivåerna i 

bestämmelserna om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda

2020/327

§ 80 Kommunalt partistöd 2020 2020/580
§ 81 Taxa för framtagande av exploateringsavtal 2020/637
§ 82 Reglemente för Härjedalens Ungdomsråd (HUR) 2018/436
§ 83 Reglemente för trygghets- och folkhälsorådet 2019/331
§ 84 Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris 

inom vård och omsorg
2020/114

§ 85 Reglemente krisledningsnämnden 2020/423
§ 86 Reglemente för Härjedalens kommuns miljöpris 2020/445
§ 87 Gemensamma nämndens för upphandling reglemente 2020/498
§ 88 Gemensamma nämndens för samordnad upphandling, 

lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
reglemente

2020/569

§ 89 Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 2020/726
§ 90 Lofsdalen 26:1, Fjällvyn Detaljplan 2017/475
§ 91 Länsgemensam folkhälsopolicy 2020-2024 2020/370
§ 92 Sammanträdesplan 2021 2020/238
§ 93 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 

2020
2020/386

§ 94 Avsägelse från uppdrag, Mahmoud Alkwas (S) 2020/811
§ 95 Val av ersättare för lekmannarevisorn i Härjegårdar 

fastighets AB
2020/627
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KF § 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/594

Justerandes sign.

Allmänhetens frågestund

ÄRENDE

Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ska allmänheten ges möjlighet 
att ställa frågor om den kommunala verksamheten. Till dagens sammanträde 
har tre frågor ställts:

1. Hur säkerställer kommunen att medborgarförslag med klimat- och 
hållbarhetstema bereds på ett sätt så att yttrandet kan leda till att fullmäktige 
fattar ett beslut som bygger på evidens och går i linje med Agenda 2030 och 
målen för hållbar utveckling? Frågan besvaras muntligen av 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C). 

2. Hur har kommunen tänkt sig med skolan i Ytterhogdal när viljan är att fler 
ska flytta dit? Frågan besvaras muntligen av Lars-Gunnar Nordlander (S)

3. Varför inte pensionärer får vara i lokalen för möten (i Ytterhogdal) 
eftersom det plötsligt har blivit sekretesspapper på kontoret? Frågan besvaras 
muntligen av Lars-Gunnar Nordlander (S). 

Sedan samtliga frågor besvarats avslutar ordföranden frågestunden.

_____
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KF § 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/334

Justerandes sign.

Interpellation till kommunalrådet Anders Häggkvist

BESLUT

Kommunfullmäktige anser att interpellationen har besvarats och lägger den 
till handlingarna.

ÄRENDE

Olle Larsson och Billy Anklew, båda (HP), ställer i en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist (C) följande frågor.

1. Hur Häggkvist ser på att en tjänsteman anser att ett parti invalt i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet är ett 
rasistiskt parti?

2. Om kommunen kommer vidta åtgärder mot tjänstemannen ifråga?

3. Om det är förenligt med kommunens värdegrund att ha tjänstemän som 
anser att en etnisk grupp ska särbehandlas på andras bekostnad?

Häggkvist besvarar skriftligen och muntligen interpellationen. Deltar i 
interpellationsdebatten gör även Olle Larsson (HP), Billy Anklew (HP) och 
Ingegärd Fjällgärde (-).

YRKANDE

När talarlistan funnits tom yrkar ordförande 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S) att kommunfullmäktige anser att 
interpellationen har besvarats och lägger den till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/495

Justerandes sign.

Interpellation till ordförande i bildningsutskottet

BESLUT

Kommunfullmäktige anser att interpellationen har besvarats och lägger den 
till handlingarna.

ÄRENDE

Olle Larsson, Nils-Olof Friberg och Billy Anklew, samtliga (HP), ställer i en 
interpellation till bildningsutskottets ordförande Johan Fredholm (M) 
följande frågor.

1. Varför ska samer ha en egen förskola?

2. Bidrar inte denna uppdelning av barn i förskolan till ökad segregering? 
Spär inte en egen avdelning för samiska barn ytterligare på vi- och 
dom-känslan i en skola?

3. Gör inte 600 000 kronor större nytta på annat håll, exempelvis mindre 
barngrupper, extra stöd till särskilt utsatta barn, utökade öppettider för alla?

4. Vad ingår i de 600 000 kronorna? Är lokaler, inventarier, pedagogiskt 
materiel och hyra inräknat? Om inte, vad kommer det att kosta 
skattebetalarna i kommunen?

5. Vad anser ordförande för bildningsutskottet om att Härjedalens kommun 
är en samisk förvaltningskommun?

Fredholm besvarar skriftligen och muntligen interpellationen. Deltar i 
interpellationsdebatten gör också Olle Larsson (HP).

YRKANDE

När talarlistan funnits tom yrkar ordförande 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S) att kommunfullmäktige anser att 
interpellationen har besvarats och lägger den till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/669

Justerandes sign.

Medborgarförslag om besparingar

BESLUT

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut.

ÄRENDE

Arne Rosén, Vemdalen, föreslår åtgärder för att spara pengar i kommunen. 
Förslaget huvudpunkter är att stänga Svegs flygplats, att avveckla 
gymnasiets skidlinje och att stänga ishallen i Sveg.

YRKANDE

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

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att förslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer sitt yrkande mot Zetterström-Bäckes och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Zetterström-Bäckes yrkande.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 56 Dnr Ks 2017/230

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att lekparken vid busstationen i 
Sveg ska förbättras

BESLUT

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat då upprustning 
av lekparken pågår.

ÄRENDE

David Eriksson, Sveg, föreslår att lekparken vid 
busstationen/järnvägsstationen i Sveg ska förbättras.

Parken håller på att rustas upp i samråd med Svegs Idrottsklubb och Svegs 
företagar- och utvecklingsförening.

Ekonomi

Kommunen kan i framtiden komma att få förfrågan om att bidra med medel 
till finansiering av lekplatsutrustning.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat då upprustning 
av lekparken pågår.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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KF § 57

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/691

Justerandes sign.

Medborgarförslag om upphävande av beslut om försäljning av 
Mobacka, Lillhärdal

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Erik Håkansson, Lillhärdal, föreslår att kommunen upphäver beslutet att 
sälja Mobacka (Lillhärdals kyrkby 9:11) och istället bildar en stiftelse 
alternativt en ekonomisk förening eller aktiebolag som tar över och förvaltar 
fastigheten.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att godkänna att Härjegårdar 
Fastighets AB genomför försäljningar av en rad fastigheter, bland andra 
Mobacka i Lillhärdal. 

Härjedalens kommun har under de senaste åren successivt avvecklat de 
särskilda boendena på Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen. 
Under hösten 2019 flyttade de sista brukarna med beslut om särskilt boende 
ut. Kommunen har till och med 2019-12-31 hyrt hela fastigheterna av 
Härjegårdar, men från och med 2020 hyr kommunen endast personallokaler 
på Mobacka.

Då Härjegårdar förlorar hyresintäkten täcks inte kostnaderna för fastigheten 
och med ett negativt driftnetto riskerar Härjegårdar att behöva skriva ner 
värdet på fastigheten. Att bilda ett bolag, stiftelse eller ekonomisk förening 
löser i sig inte problemen med uteblivna hyresintäkter.

Ekonomi
Bortfallet av hyresintäkt innebär att fastigheten genererar en nettokostnad för 
Härjegårdar fastighets AB. Om fastighetens värde skrivs ned kommer även 
kommunens ekonomi att drabbas.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Jeannette Ek (V) yrkar att 
kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.
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KF § 57, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/691

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Holmins yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs.

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

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 19 ja-röster mot 9 nej-röster 
och 2 som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Per-Anders Tapper (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), Jeannette Ek (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 58 Dnr Kommunstyrelsen 2019/987

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att upprätta en koldioxidbudget

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Åsa Palm, Funäsdalen, (och flera andra) föreslår att Härjedalens kommun 
ska upprätta en koldioxidbudget som ett led i att ta ansvar för den pågående 
globala uppvärmningen.

Region Jämtland-Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län har, i dialog 
med kommunerna, näringsliv, intresseorganisationer och akademi i länet 
utarbetat en energi och klimatstrategi för åren 2020–2030, med namnet 
Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län. Energi- och klimatstrategin utgår från 
FN:s globala klimatmål och de mål Sveriges riksdag har beslutat. Strategin 
innehåller en koldioxidbudget för Jämtlands län med ambitionsnivåer för 
länet.

Ekonomi

Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Medborgarförslaget avslås.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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KF § 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/512

Justerandes sign.

Medborgarförslag om nytt sysselsättningsprogram för 
Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Lars Lundberg, Sveg, föreslår att det ska vara kommunanställda med 
tillsvidareanställningar som upprätthåller all kommunal service och övrig 
kommunal verksamhet, vilket innebär att alla bolagsanställda på fastighets- 
och VA-bolaget blir kommunanställda samt att de kommunala bolagen 
avskaffas. Detta måste ske i samarbete med lokala små och enmansföretag.

Fastighetsbolaget Härjegårdar AB är ett helägt kommunalt bolag med en 
styrelse som är utsedd av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun. 
Vatten och miljöresurs AB är ett kommunalt bolag som ägs av Härjedalens 
och Bergs kommuner och styrelsen utses av kommunernas respektive 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har fastställt bolagsordning och ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över bolagen och 
utser ombud till bolagsstämman. Även om en bolagsstyrelse också har 
aktiebolagslagen att förhålla sig till, så framgår uppdraget av 
bolagsordningar och ägardirektiv. På detta sätt anses kommunen ha en stor 
påverkan på de kommunala bolagen.

Ekonomi
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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KF § 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign.

Rapportering nyinkomna motioner

ÄRENDE

Kommunfullmäktige informeras om vilka motioner som har lämnats in 
sedan fullmäktiges förra sammanträde. Tre motioner har sedan dess lämnats 
in.

- Motion om ny modell för facklig samverkan, Dnr Ks 2020/755

- Motion om att kommunen ska omvärdera och upphäva beslutet som 
ledde till att kommunen blev samisk förvaltningskommun, Dnr Ks 
2020/782

- Motion att återta förslaget att sälja Mobacka i Lillhärdal och istället 
göra Mobacka till ett omsorgsboende, Dnr Ks 2020/821

Motionerna bereds för närvarande av kommunstyrelsen.

_____
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KF § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2015/295

Justerandes sign.

Motion om rening av vatten från läkemedelsrester

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Annika Myhr, då kommunfullmäktigeledamot för (C), föreslog under den 
förra mandatperioden att kommunen låter rena vatten från läkemedelsrester.

En tidigare utredning klargjorde att försöksanläggningar för rening av 
läkemedelsrester har uppförts i Sverige. Vid samma tid beslutades att 
bordlägga ärendet i väntan på utvärderingar av anläggningarna. Samtidigt 
skulle VA-avdelningen fortsätta bevaka och uppdatera sig kring rening av 
läkemedelsrester i avloppsvatten.

Det finns idag ett fåtal avloppsreningsverk i Sverige där läkemedelsrening är 
utbyggt. I bland annat Linköping har man installerat en ozon-anläggning 
som kan rena 90 procent av de läkemedelsrester som kommer till 
reningsverket. Reningen är dock väldigt energikrävande och energi-
användningen kan öka med 2–10 gånger jämfört med dagens reningsteknik.

Inga reningskrav för läkemedel finns idag för avloppsreningsverk. Den 
dagen det blir aktuellt att läkemedelsrening behöver installeras kommer 
enligt Svenskt Vatten avloppsreningsverk som är belägna vid större städer 
och som har känsliga recipienter att prioriteras. 

För de nya avloppsreningsverk som planeras i projektet VA 2025 projekteras 
det för att man i ett senare skede kan installera läkemedelsrening.

Ekonomi
Vid avslag ingen påverkan på ekonomin

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Motionär/förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 62 Dnr Kommunstyrelsen 2019/688

Justerandes sign.

Motion om att låta gräset växa och ge mat åt insekter 
och öka artrikedomen

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

En ökad artrikedom ska framhävas i kommunens nya skötselplan för 
grönytor.

ÄRENDE

Olle Larsson, Billy Anklew och Nils-Olof Friberg, samtliga (HP), föreslår att 
kommunen ska låta gräset växa för att ge mat åt insekter och öka 
artrikedomen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att se över hur kommen ska sköta 
sina grönytor inför sommaren 2020. Det är en lång process att göra äng av en 
tidigare gräsmatta. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för 
närvarande inte är möjligt att göra det arbetet, men att kommunen kan 
försöka främja större artrikedom genom en ny skötselplan.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Motionen avslås.

En ökad artrikedom ska framhävas i kommunens nya skötselplan för 
grönytor.

YRKANDE

Olle Larsson (LPO) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 62, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/688

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande.

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

Ordförande finner att fullmäktige med 19 ja-röster mot 5 nej-röster och 6 
som avstår beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 63 Dnr Kommunstyrelsen 2019/995

Justerandes sign.

Motion om att stoppa försäljningen av Mobacka och 
Fjällglimten

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslutet att 
försälja Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen.

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2019 § 103 att godkänna att 
Härjegårdar Fastighets AB (Härjegårdar) genomför försäljningar av bland 
annat Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen.

Härjedalens kommun har under de senaste åren successivt avvecklat de 
särskilda boendena på Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen. 
Under hösten 2019 flyttade de sista brukarna med beslut om särskilt boende 
ut. Kommunen har till och med 2019-12-31 hyrt hela fastigheterna av 
Härjegårdar, men från och med 2020 hyr kommunen endast personallokaler 
på Mobacka och Fjällglimten. Fjällglimten har sedan beslutet fattats sålts.

Uteblivna hyresintäkter gör att intäkterna inte täcker kostnaderna för 
fastigheterna och med ett negativt driftnetto riskerar Härjegårdar också att 
behöva skriva ner värdet på fastigheterna.

Ekonomi

Om fastigheterna inte skulle säljas drabbas i första hand Härjegårdars 
ekonomi, i och med att fastigheterna inte kommer generera ett positivt 
driftnetto. Blir det fråga om nedskrivningar av fastigheternas värde drabbas 
även kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Jeannette Ek (V) yrkar att 
kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att beslutet endast ska 
avse Mobacka.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 63, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/995

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Holmins yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Holmins yrkande.

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

Ordförande finner att fullmäktige, med 19 ja-röster mot 9 nej-röster och 2 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Per Anders Tapper (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), Jeannette Ek (V), och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 64 Dnr Ks 2019/1227

Justerandes sign.

Motion om att på kommunens menyer ange köttets 
ursprung

BESLUT

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Notering om svenskt kött införs på menyerna i samtliga skolmatsalar.

Inom äldrevården införs uppgift om svenskt kött där det är möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utveckla former för att 
informera om köttets ursprung där det idag inte är möjligt.

ÄRENDE

Margareta Mahmoud-Persson (KD) föreslår att kommunen på sina egna 
menyer anger köttets ursprung.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har som mål att beställa svenskt kött men 
kommunens leverantör kan inte alltid leva upp till efterfrågan. När det gäller 
nötkött är det säkraste sättet att få reda på köttets ursprung att utveckla 
kommunens program ”Ko på rot”. Idag äger kommunen 31 kor och det 
behövs 40 för att bli självförsörjande på nötkött. Då har kommunen 
garanterat kvalitativt och närproducerat kött. Fläskkött, fågel och andra 
köttprodukter är det dock omöjligt att få kännedom om ursprungslandet på.

Kommunstyrelsen återremitterade, vid sammanträdet den 13 maj, ärendet för 
en närmare utredning av vilken arbetsinsats som skulle krävas för att 
redovisa samtliga köttråvarors ursprungsland.

Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning visar att menyerna sammanställs 
två till tre veckor innan matlagningen. Verksamheten beställer alltid svenskt 
kött och ägg. Men vid leverans kan det visa sig att köttet av olika 
anledningar är av ett annat ursprung. Till exempel kan det tidvis råda brist på 
svenskt kött. Då kan kommunen inte uppfylla att köttet är svenskt även om 
det utlovats på menyerna. Det enda ursprungssäkrade köttet är kommunens 
nötkött samt viltkött och fisk som serviceavdelningen köper av lokala 
producenter som då anger ursprunget.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte påverka kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 64, fortsättning Dnr Ks 2019/1227

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Notering om svenskt kött införs på menyerna i samtliga skolmatsalar.

Inom äldrevården införs uppgift om svenskt kött där det är möjligt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utveckla former för att 
informera om köttets ursprung där det idag inte är möjligt.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 65 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

Motion om genomlysning av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Jeanette Ek (V), Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström Bäcke (-), Maria 
Nordkvist (L) samt Eva-Britt Boij (L) föreslår att kommunen låter en 
oberoende part, tillsammans med skydds- och arbetsplatsombud, göra en 
genomlysning av äldreomsorgen, med särskilt fokus på såväl fysisk som 
psykosocial arbetsmiljö. Motionärerna föreslår också att scheman i 
äldreomsorgen görs om, så att de som arbetar inom verksamheten får tid till 
återhämtning.

Det finns idag struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan 
med skydds- och arbetsplatsombud i verksamheterna. Förbättringsarbete 
pågår gällande både organisatoriska faktorer, kunskap samt kultur inom 
arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen finns som ett stöd för förvaltningens 
chefer i arbetsmiljöarbetet. Kommunen genomför sedan flera år kontinuerligt 
en gemensam arbetsmiljöutbildning ”Sunt arbetsliv” för chefer och 
skyddsombud, där de får förutsättningar och verktyg för att tillsammans på 
hemmaplan bedriva ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete som 
kännetecknas av kontinuitet och kvalitet. 

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och fastställer arbetstider utifrån 
verksamhetens behov. Samverkan och riskbedömning av 
arbetstidsförläggning sker tillsammans med skyddsombuden vid 
förändringar eller uppmärksammade problem. Återhämtningen i schemat 
garanteras genom att förläggning av arbetstider varken bryter mot 
arbetstidslagen eller allmänna bestämmelser. Att enskilda medarbetare 
upplever bristande återhämtning kan vara tecken på ett mer komplext 
problem än enbart schemaläggning och måste därför undersökas på 
individnivå utifrån gällande rutiner, vilket också utgör en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs.

Ekonomi

Att anlita extern utredare medför extra kostnader för kommunen.
Nuvarande arbetssätt gällande schemaläggning och bemanningsfrågor 
påvisar en tydlig trend med minskade kostnader inom äldreomsorgen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 65, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Motionen avslås.

YRKANDE

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

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Holmins yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Holmins yrkande.

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige, med 21 ja-röster mot 6 nej-röster 
och 3 som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 65, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Ted Länsberg (SD), 
Bo Danielsson (V), Jeanette Ek (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunfullmäktiges beslut.

_____
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KF § 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/124

Justerandes sign.

Motion om att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 105/2019, 
dnr KS 2019/419

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) med flera föreslår att kommunfullmäktige upphäver 
beslutet § 105/2019, gällande överlämning av skötsel av enskilda vägar.

Den 22 juni tog kommunfullmäktige ett nytt beslut, KF § 37/2020, dnr 
KS 2020/108, som ändrar det tidigare beslutet som motionen gäller. Nytt 
beslut KF § 37/2020: 

”Kommunfullmäktige förlänger tiden för överlämning av skötsel av enskilda 
vägar till 1 oktober 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att ersättningsbeloppet för sommar- och 
vinterunderhåll endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller 
gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns. I 
avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning och i fall där 
väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning kan bidraget även 
sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt 
Trafikverkets föreskrifter. Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av 
obetydlig längd. 

Kommunfullmäktige säger upp de nu existerande avtalen så att 
överlämnande kan ske den 1 oktober 2022.”

Motionen innebär i sak en uppmaning att omvärdera beslutet KF § 105/2019, 
vägunderhållsutredning 2019. Sådan omvärdering har redan gjorts i och med 
beslutet, KF § 37/2020.

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.
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KF § 66, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/124

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten 
att ansöka om att av hela kommunens geografiska område bilda en 
gemensam vägsamfällighet.

Lars-Olof Mattsson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige återremitterar motionen 
enligt Holmins yrkande och finner att svaret är ja. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla Holmins 
återremissyrkande, nej-röst för att avslå återremissyrkandet.

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

Ordförande finner att fullmäktige med 19 nej-röster mot 9 ja-röster avslår 
återremissyrkandet.

BESLUTSGÅNG

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

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Per-Anders Tapper (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), Jeannette Ek (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____
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KF § 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/164

Justerandes sign.

Motion om att inför val ska kommunala verksamheter som har 
debatter, frågestunder och liknande bjuda in samtliga partier 
som kandiderar till kommunfullmäktige

BESLUT

Motionen bifalls, med ändringen att inbjudan ska avse de partier som har 
begärt valsedlar för val till kommunfullmäktige i Härjedalen.

ÄRENDE

Olle Larsson, Billy Anklew och Nils-Olof Friberg, samtliga (LPO), föreslår 
att inför val till kommunfullmäktige ska samtliga partier som kandiderar till 
kommunfullmäktige bjudas in till politiska debatter, frågestunder och 
liknande där kommunen äger verksamheten.

I motionen nämns särskilt skolan som en verksamhet som borde bjuda in 
samtliga partier som kandiderar i kommunfullmäktigevalet. Vad gäller 
politiska partiers medverkan i utbildningen slår 1 kap. 5 a § skollagen fast att 
skolans rektor beslutar vilka partier som bjuds in till skolan. Beslutet måste 
fattas på objektiva grunder, till exempel att de partier som bjuds in är 
representerade i riksdagen eller i en annan vald församling. Även andra 
grunder är möjliga. 

I den mån någon eller några andra av kommunens verksamheter anordnar 
politiska debatter, frågestunder och liknande är det inte lämpligt att basera 
urvalet på vilka partier som kandiderar till kommunfullmäktige. Att ett parti 
”kandiderar” får fortsättningsvis i sammanhanget förstås som att partiet, som 
det heter i vallagen, ”deltar i valet”. Vid valet 2018 deltog 78 partier i 
kommunfullmäktigevalet i Härjedalens kommun.

Ekonomi
Ingen närmare beräkning av kostnaderna för att implementera förslaget har 
gjorts. Inbjudningarna skulle sannolikt kunna hanteras inom befintlig budget, 
om inte deltagandet vid framtida val blir större än vid valet 2018 och om 
andra arbetsuppgifter för stunden nedprioriteras. Resursåtgången för att 
hantera själva debatterna eller frågestunderna bör variera med antalet partier 
som deltar vid arrangemangen. 
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KF § 67, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/164

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige bifaller motionen med ändringen att inbjudan ska avse 
de partier som har begärt valsedlar för val till kommunfullmäktige i 
Härjedalen.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer
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KF § 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/426

Justerandes sign.

Motion om återköp av arrendegårdar som kan bli 
jordbruksfastigheter

BESLUT

Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Olle Larsson (LPO) föreslår att kommunen ska uppvakta berörda 
myndigheter, riksdag och regering att nuvarande och tidigare statliga 
arrendegårdar ska erbjudas att för en symbolisk summa köpa ett markområde 
så att det går att bilda jordbruksfastigheter. Kravet för köp ska vara 
permanent boende.

Det finns behov av mark för bostadsbyggande i delar av kommunen. 
Kommunen gjorde under 2017 en framställan till Statens fastighetsverk om 
köp av mark i Bruksvallarna och Ljusnedal (del av Ljusnedal 1:1) att 
användas för bostadsbyggande. Regeringen avslog dock ansökan, efter att 
Fastighetsverket, Jordbruksverket och länsstyrelsen avstyrkt ansökan. 

I enstaka fall kan kommunen vara enskilda personer/köpare av mark 
behjälplig med kontakter med statliga myndigheter i den omfattning som kan 
anses rymmas inom den kommunala kompetensen. Efterfrågan av 
jordbruksfastigheter bedöms inte vara så stort att kommunen ska uppvakta 
stat och myndigheter för att få köpa tidigare statliga arrendegårdar.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.
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KF § 68, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/426

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Larssons yrkande och 
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att bifalla 
kommunstyrelsens förslag, nej-röst för att bifalla Larssons yrkande.

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

Ordförande finner att fullmäktige, med 25 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.

_____
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KF § 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

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 återremitterar motionen för att ta fram ett grundligare 
utrett beslutsunderlag som särskilt tar hänsyn till revisorernas påpekanden i 
granskning av delårsrapporten.

ÄRENDE

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

Härjedalens kommun har i boksluten 2018 och 2019 redovisat ekonomiska 
underskott med 7,2 miljoner kronor respektive 5,4 miljoner kronor. 
Problemet har i många år varit bristen på efterlevnad av de ekonomiska 
ramarna i verksamheterna. Underskott i nämnderna/förvaltningarna har 
historiskt räddats av stora överskott i finansförvaltningen, men så är inte 
fallet längre. Därmed har också kommunen redovisat ekonomiska 
underskott. 

Enligt gällande lagstiftning har en kommun tre år på sig att återställa 
ekonomiska underskott. Underskott återställs genom att redovisa överskott 
under de nästkommande åren. 2018 och 2019 års ackumulerade underskott 
om 12,6 miljoner kronor har kommunen fram till 2022 på sig att återställa.

Kommunstyrelsen måste i budgetförslagen för 2021 och 2022 ha en nivå på 
överskottet som innebär att underskottet återställs. Detta påverkar i sin tur 
förvaltningarnas ekonomiska ramar.

Ekonomi
Motionen i sig har ingen påverkan på det ekonomiska resultatet. De 
ekonomiska underskotten måste återställas, men det sker normalt dels i det 
fortlöpande budgetarbetet och fastställande av budget, dels genom att 
kommunstyrelsen och dess utskott anpassar sin verksamhet till de 
ekonomiska ramar fullmäktige har tilldelat dem.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

30



KF § 69, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/546

Justerandes sign.

YRKANDE

Billy Anklew (HP) biträdd av Karin Holmin (VH) och Jeannette Ek (V) 
yrkar att kommunfullmäktige återremitterar motionen för att ta fram ett 
grundligare utrett beslutsunderlag som särskilt tar hänsyn till revisorernas 
påpekanden i granskning av delårsrapporten.

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar först Anklews återremissyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår det. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att avslå Anklews 
återremissyrkande, nej-röst för att bifalla yrkandet.

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

Då ärendet inte tidigare har återremitterats av en minoritet ska det 
återremitteras om minst en tredjedel av närvarande ledamöter röstar för det. 
Ordförande finner därmed att fullmäktige, med 10 nej-röster mot 20 ja-röster 
beslutar att återremittera ärendet enligt Anklews yrkande.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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KF § 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/915

Justerandes sign.

Granskning av delårsrapport 2019

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten samt kommunstyrelsens svar till 
handlingarna.

ÄRENDE

På uppdrag av revisorerna har KPMG genomfört en granskning av 
delårsrapporten per 2019-07-31. Revisorerna bedömer att rapporten i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning 
gällande det prognostiserade resultatet, men samtidigt inte är förenlig med de 
finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat.

Kommunstyrelsen besvarade den 10 juni (§ 162/2020) rapporten.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten samt kommunstyrelsens svar till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 71

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/968

Justerandes sign.

Revisionsrapport, granskning av följsamhet till ramavtal

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till handlingarna.

ÄRENDE

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
följsamhet till ramavtal. Utifrån granskningen (KPMG:s rapport) bedömer 
revisorerna att kommunens rutiner för uppföljning av följsamhet mot 
ramavtal inte är fullt ut ändamålsenlig och att det finns brister i kontrollen.

Kommunstyrelsen besvarade den 29 januari (§ 3/2020) rapporten.

Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) går igenom huvudpunkterna i 
granskningen och i kommunstyrelsens svar.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten och svaret till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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KF § 72

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/1229

Justerandes sign.

Granskning av riktade statsbidrag

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunens revisorer har granskat hur kommunen hanterar riktade 
statsbidrag. Revisorerna menar att det saknas rutiner för att klargöra dels hur 
beslut att avstå från att söka vissa statsbidrag ska fattas och motiveras, dels 
hur rekvirering och ansökan ska hanteras vid längre frånvaro eller avslut av 
anställning. Revisorerna menar också att kommunen borde överväga att varje 
statsbidrag enskilt redovisas i bokföringen.

Kommunstyrelsen besvarade den 10 juni (§ 163/2020) rapporten.

Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) går igenom huvudpunkterna i 
granskningen och i kommunstyrelsens svar.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten och svaret till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 73

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/1230

Justerandes sign.

Granskning av chefernas förutsättningar

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till handlingarna.

ÄRENDE

Revisorerna har, genom KPMG, låtit granska chefernas förutsättningar och 
anser att kommunen bör se över sin organisation med tanke på de stora 
personalgrupperna, se över stödfunktioner för chefer, utveckla 
värdegrundsarbetet, se över introduktionen till nya chefer, samt se till att 
förväntningarna på stödfunktionerna ligger på rätt nivå.

Kommunstyrelsen besvarade den 29 januari (§ 9/2020) rapporten.

Revisorernas ordförande Folke Bäck (S) går igenom huvudpunkterna i 
granskningen och i kommunstyrelsens svar.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten och svaret till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/561

Justerandes sign.

Revisionsrapport, granskning av bokslut och årsredovisning 
2019-12-31, Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten och svaret till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunens revisorer har granskat årsredovisningen och 
balanskravsavstämningen för 2019 och inte funnit några väsentliga 
felaktigheter, men gör bedömningen att resultatet (vad gäller de finansiella 
målen) inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunstyrelsen besvarade den 16 september (§ 231/2020) rapporten.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten och svaret till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Justerandes sign.

Information från revisorerna

ÄRENDE

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck tillsammans med revisorernas 
sakkunniga biträde Mikael Lindberg lämnar en information om 
kommunrevisorernas uppdrag och arbetssätt.

_____

37



KF § 76

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/761

Justerandes sign.

Delårsrapport 2020

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på delårsrapport 
2020. Rapporten lämnar upplysningar om förvaltningen av kommunen under 
perioden 2020-01-01—2020-07-31.

Ekonomichef Ola Regnander går redovisar centrala punkter i 
delårsrapporten. Kommunens delårsresultat är plus 30 miljoner kronor och 
det förväntade resultatet vid årsslutet är plus 12,1 miljoner kronor.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att fullmäktige lägger 
delårsrapporten till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KF § 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/1334

Justerandes sign.

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat

BESLUT

Härjedalens kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 
mars 2004 ("borgensförbindelsen"), vari Härjedalens kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Härjedalens kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer; 

Härjedalens kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Härjedalens kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller;

Härjedalens kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Härjedalens kommun den 22 juni 2011, vari Härjedalens kommuns ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller;

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist 
och kommunchef Gunnel Gyllander att för Härjedalens kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

ÄRENDE

Kommuninvests ekonomiska förenings (”föreningen”) utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Härjedalens kommun utfärdade sin borgensförbindelse 
den 25 mars 2004 och har bekräftat densamma genom beslut av Fullmäktige 
den 27 november 2013.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

39



KF § 77, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/1334

Justerandes sign.

Härjedalens kommun undertecknade Regressavtalet den 22 juni 2011 och 
Garantiavtalet den 22 juni 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 
riskerar mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 
år. Giltighetstiden för Härjedalens kommuns Regressavtal och Garantiavtal 
riskerar således att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren 
för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Härjedalens 
kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige 
som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande. När detta har skett har såväl 
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Ekonomi
Förslaget har ingen direkt effekt på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 25 
mars 2004 ("borgensförbindelsen"), vari Hätjedalens kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Härjedalens kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen 
enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer; 

Kommunfullmäktige bekräftar att regressavtalet undertecknat av Härjedalens 
kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller;

Kommunfullmäktige bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Härjedalens 
kommun den 22 juni 2011, vari Härjedalens kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller;

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist 
och kommunchef Gunnel Gyllander att för Härjedalens kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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KF § 77, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2019/1334

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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KF § 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/788

Justerandes sign.

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening

BESLUT

Härjedalens kommun betalar 2 300 000 kronor till Kommuninvest som 
insatskapital. Beloppet motsvarar den återbetalning som skett av tidigare 
upptagna förlagslån.

ÄRENDE

Härjedalens kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor.  Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapitalet i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatsen ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 

Härjedalens kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-30 
till 2 300 000 kronor jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre räknas in i kapitalbasen. Vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 
har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav och i enlighet 
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen skall därför återbetalas till 
medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats.
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KF § 78, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/788

Justerandes sign.

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av en obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
innevånare för kommuner och 260 kronor per innevånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet årligen ökar med 100 kronor från 
900 kronor per innevånare 2020 till 1 300 kronor kronor per innevånare 
2024.

Ekonomi
Beloppet finansieras med eget kapital och har i övrigt ingen effekt på 
kommunens ekonomi

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att Härjedalens kommun betalar 2 300 000 
kronor till Kommuninvest som insatskapital. Beloppet motsvarar den 
återbetalning som skett av tidigare upptagna förlagslån.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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KF § 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/327

Justerandes sign.

Tillfällig begränsning av ersättningsnivåerna i bestämmelserna 
om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

BESLUT

Ingen uppräkning av arvoden sker vid kommande årsskifte.

ÄRENDE

Den kris som spridningen av Covid-19 har orsakat innebär ytterligare 
ansträngningar på kommunens ekonomi. En mindre, men symboliskt viktig 
åtgärd för att mildra effekterna av krisen kan vara att under 2021 inte medge 
några höjningar av förtroendevaldas arvoden.

Ekonomi
Begränsningen innebär att kommunens kostnader för ersättningar till 
förtroendevalda inte kommer drivas av en eventuell höjning av 
prisbasbeloppet.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att ingen uppräkning av arvoden sker vid 
kommande årsskifte.

YRKANDE

Anders Häggkvist (C) yrkar att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Lönekontoret
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KF § 80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/580

Justerandes sign.

Kommunalt partistöd 2020

BESLUT

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt förslag med ändringen att 
utbetalningarna minskas med 10 %.

ÄRENDE

Härjedalens kommun ger partistöd i två former: dels ett ekonomiskt stöd, 
dels stöd i form av rätten att under vissa villkor nyttja kommunens lokaler. 
Partierna ska årligen redovisa hur stödet har använts. Redovisningen ska 
lämnas in senast den 30 juni året efter det år stöd har lämnats för. Endast om 
redovisningen inte lämnas in i tid får fullmäktige neka fortsatt utbetalning av 
stöd. Samtliga av de i fullmäktige representerade partiernas redovisningar av 
stöd erhållet 2019 har inkommit inom utsatt tid.

Partistöd betalas endast till juridiska personer och för kommunfullmäktige-
mandat för vilka det finns, eller under närmast föregående år fanns en 
fastställd ledamot. Fördelningen av mandat i kommunfullmäktige sker efter 
att valresultatet har fastställts bland de partier som deltagit i valet. Det 
innebär i det här sammanhanget att det ekonomiska stödet för ett visst 
mandat föreslås lämnas till det parti som ursprungligen tilldelades mandatet. 
Ledamöter som lämnar partiet kan alltså inte räkna med något personligt 
stöd; att en ledamot byter partitillhörighet innebär inte heller att stödet 
”följer med” ledamoten till dennes nya parti.

Ekonomi
Kostnaden för partistödet är främst beroende av hur många partier som finns 
representerade i fullmäktige och av vad det för året beslutade prisbas-
beloppet är. Kostnaden för att betala ut partistöd enligt tjänstemannaförslaget 
är i år 756 800 kronor, vilket ryms inom de budgeterade medlen.
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KF § 80, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/580

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd enligt förslag med ändringen att 
utbetalningarna minskas med 10 %.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Olle Larsson (HP) yrkar att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Gruppledare i kommunfullmäktige
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KF § 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/637

Justerandes sign.

Taxa för framtagande av exploateringsavtal

BESLUT

Kommunfullmäktige höjer taxan för framtagande av exploateringsavtal till 
1 250 kronor/timme.

Ny taxa gäller från och med justering av kommunfullmäktiges protokoll.

ÄRENDE

En revidering av taxa för framtagande av exploateringsavtal bör genomföras. 

I Härjedalens kommun är gällande taxa för framtagande av 
exploateringsavtal 1 000 kronor/timme medan samma taxa i Bergs kommun 
är 1 250 kronor/timme.

Då Härjedalens kommun och Bergs kommun sedan 1 januari 2019 har en 
gemensam miljö- och byggnämnd bör priset harmoniera och taxan i 
Härjedalens kommun höjas till 1 250 kronor/timme.

Ekonomi
Beslutet medför ingen kostnad för kommunen.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige höjer taxan för framtagande av exploateringsavtal till 
1 250 kronor/timme.

Ny taxa gäller från och med justering av kommunfullmäktiges protokoll.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 82 Dnr Kommunstyrelsen 2018/436

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens Ungdomsråd (HUR)

BESLUT

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
ungdomsråd (HUR).

ÄRENDE

Kommunen har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram eller revidera 
reglementen för de olika samrådsorgan som finns i kommunen. Syftet är att 
skapa tydliga förutsättningar för arbetet i dessa samrådsorgan. Förslag till 
reglemente för Härjedalens ungdomsråd har tagits fram inom 
kommunledningsförvaltningen. Förslaget har behandlats av ungdomsrådet, 
som föreslår att förslaget antas.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
ungdomsråd (HUR).

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Sekreterare ungdomsrådet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 83 Dnr Kommunstyrelsen 2019/331

Justerandes sign.

Reglemente för trygghets- och folkhälsorådet

BESLUT

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente, med tillägget att 
regionen samt svenska kyrkan ska räknas upp under rubriken ”rådets 
sammansättning”.

ÄRENDE

Kommunen har sedan början av 2010-talet i trygghets- och folkhälsorådet 
samverkat med andra parter i sådana frågor som berör trygghet och 
folkhälsa. Rådet saknar i dagsläget ett särskilt reglemente. Kommun-
ledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till reglemente.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte ha någon direkt påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Förslaget till reglemente, med tillägget att regionen samt svenska kyrkan ska 
räknas upp under rubriken ”rådets sammansättning”, antas som trygghets- 
och folkhälsorådets reglemente.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Säkerhetssanordnare
Kommunkansli
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 84 Dnr Kommunstyrelsen 2020/114

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris 
inom vård och omsorg

BESLUT

Kommunfullmäktige antar reglemente för Härjedalens kommuns 
kvalitetspris inom vård och omsorg.

ÄRENDE

Det finns inom Härjedalens kommun möjlighet att nominera en verksamhet, 
enhet eller en arbetsgrupp inom socialförvaltningen till instiftat kvalitetspris, 
se kommunfullmäktiges beslut § 118, 2008-10-01, samt socialnämndens 
beslut § 161, 2018-11-21.

Ett reglemente för kvalitetspriset bör antas på samma sätt som kommunens 
övriga priser och stipendier samt ersätta tidigare anvisningar för 
kvalitetspris.

Ekonomi

Förslaget innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar reglemente för Härjedalens kommuns 
kvalitetspris inom vård och omsorg.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Kommunkansliet
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KF § 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/423

Justerandes sign.

Reglemente krisledningsnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för krisledningsnämnden.

ÄRENDE

Kommunallagen medger numer att fullmäktige kan godkänna att ledamöter i 
nämnder deltar på distans vid nämndens sammanträden. Ett sådant beslut ska 
föras in i nämndens reglemente. Ett beslut att tillåta sammanträdesdeltagande 
på distans skapar flexibilitet och ökar sannolikheten för att nämnden kan 
driva sin verksamhet och utföra sina uppgifter även då särskilda 
omständigheter råder.

Ekonomi
Förslaget förväntas inte direkt påverka kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för krisledningsnämnden

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
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KF § 86

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/445

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens kommuns miljöpris

BESLUT

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
kommuns miljöpris.

ÄRENDE

Sedan kommunens miljöpris inrättades har miljö- och byggnämnden utsett 
pristagare. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente, i vilket ansvaret att dela ut priset faller på kommunstyrelsen. 
Genom att låta kommunstyrelsen utse pristagare tydliggörs prisets status som 
en kommun- och verksamhetsövergripande hedersbetygelse.

Ekonomi
Nytt reglemente förväntas inte ha någon effekt på kommunens ekonomi. 
Samma konto som tidigare kommer fortsatt finansiera miljöpriset.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
kommuns miljöpris.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
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KF § 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/498

Justerandes sign.

Gemensamma nämndens för upphandling reglemente

BESLUT

Kommunfullmäktige fastställer gemensamma nämndens för 
upphandlingssamverkan förslag till reglemente enligt nämndens förslag.

ÄRENDE

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har tagit fram ett 
förslag till nytt reglemente. Anledningen är att nämnden vill ha möjlighet att 
genomföra sammanträden på distans.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer gemensamma nämndens för 
upphandlingssamverkan förslag till reglemente enligt nämndens förslag.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 88 Dnr Ks 2020/569

Justerandes sign.

Gemensamma nämndens för samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial 
reglemente

BESLUT

Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter.

ÄRENDE

Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution 
av sjukvårdsprodukter önskar möjligheter att sammanträda på distans. För att 
detta ska vara möjligt måste en sådan bestämmelse föras in i nämndens 
reglemente. Ändringar i reglementet måste antas av samtliga kommuner som 
ingår i nämnden, varav vilka Härjedalens kommun är en.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Gemensamma nämnden för samordnad upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel
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KF § 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/726

Justerandes sign.

Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2021 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund.

ÄRENDE

Ägardirektiv för räddningstjänstförbundet ska en gång per år antas av de i 
förbundet ingående kommunernas fullmäktige. Förslag till ägardirektiv 2021 
har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid 
ägarsamrådet den 24 augusti.

Medlemsbidraget för Härjedalens kommun år 2021 uppgår till 22 222 000 
kronor. För budgetåret 2021 uppgår förbundets totala 
budgetram/medlemsbidrag till 133 204 000 kronor. Personalkostnaderna har 
räknats upp med 2,5 % + 1 % (på grund av högre kostnader för pensioner). 
Övriga kostnader räknas upp med 1,8 %. Intäkterna har räknats upp med 
1,5 % inför år 2021 då förbundet tror att dessa kommer att öka.

Ekonomi
Kommunens medlemsbidrag till räddningstjänstförbundet ökar enligt 
förslaget med 1 082 000 kronor, från 21 140 000 kronor till 22 222 000 
kronor.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2021 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län
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KF § 90

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2017/475

Justerandes sign.

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn Detaljplan

BESLUT

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige antog den 2 oktober 2017 (§ 158) detaljplan för 
Fjällvyn. Beslutet överklagades upp upphävdes våren 2019, på grund av 
formella fel i handläggningen, av Mark- och miljööverdomstolen. 
Detaljplanen ställdes därefter på nytt ut till granskning under perioden 
2019-06-12–2019-05-05.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

YRKANDE

Billy Anklew (HP) biträdd av Thomas Wiklund (M), 
Lars-Gunnar Nordlander (S) och Olle Larsson (HP) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggnämnden
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KF § 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/370

Justerandes sign.

Länsgemensam folkhälsopolicy 2020-2024

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner den länsgemensamma folkhälsopolicyn 
2020–2024.

ÄRENDE

Folkhälsopolicyn för Jämtlands län har reviderats och uppdaterats och gäller 
från år 2020–2024. Policyn beskriver länsgemensamt arbete och samverkan 
för bättre hälsa. Folkhälsopolicyn innehåller fyra utvecklingsområden där 
bästa möjliga effekt kan förväntas; tidiga livets villkor, utbildning och 
arbetet, hälsofrämjande miljöer och delaktighet och inflytande.

Politiker i länet har gemensamt och i samverkan med tjänstemän tagit fram 
folkhälsopolicyn i samverkansorganet Folkhälso-Z. policyn innehåller 
gemensamt synsätt på fokusområden inom länet. Kommunerna skapar 
därefter sina egna handlingsplaner och aktiviteter som passar medborgarna.

Ekonomi
Folkhälsopolicyn ger underlag för att fortsätta arbetet med folkhälsan i 
kommunen. En god folkhälsa kan förväntas på sikt vara positiv för 
samhällsekonomin.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner den länsgemensamma folkhälsopolicyn 
2020–2024.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Alkohol- och drogsamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

KF § 92 Dnr Ks 2020/238

Justerandes sign.

Sammanträdesplan 2021

BESLUT

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2021 enligt förslag.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bestämmer själva tid och plats 
för sina sammanträden. Detsamma gäller för kommunstyrelsens utskott. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till 
kommunledningsutskottets, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2021.

Ekonomi

Antalet föreslagna sammanträdesdagar är färre än 2020 års 
sammanträdesdagar, vilket skulle kunna innebära en liten besparing för 
kommunen.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar 2021 enligt förslag.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet.
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KF § 93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/386

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020

BESLUT

Kommunfullmäktige förklarar rapporten delgiven och lägger den till 
handlingarna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, till fullmäktige lämna 
kvartalsvisa statistikrapporter 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. 

Rapporterna ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur 
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken 
ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön.

Rapport över kvartal två 2020 delges kommunfullmäktige vid dagens 
sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
förklarar rapporten delgiven och lägger den till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

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

_____

59



KF § 94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/811

Justerandes sign.

Avsägelse från uppdrag Mahmoud Alkwas (S)

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och befriar Mahmoud Alkwas 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Mahmoud Alkwas (S) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner avsägelsen och befriar Mahmoud Alkwas från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
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KF § 95

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-28

Dnr Ks 2020/627

Justerandes sign.

Val av ersättare för lekmannarevisorn i Härjegårdar fastighets 
AB

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C) till ersättare för 
lekmannarevisorn i Härjegårdar fastighet AB.

ÄRENDE

Taher Alizadeh har meddelat att han inte längre önskar kvarstå i uppdraget 
som lekmannarevisor i Härjegårdar fastighets AB. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att välja en ny lekmannarevisor i Alizadehs ställe.

YRKANDE

Jenny Hansen (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C) 
till ersättare för lekmannarevisorn i Härjegårdar fastighet AB.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om fullmäktige beslutar enligt Hansens yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Vald
Lekmannarevisor HFAB
HFAB
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