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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justerandes sign.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign.
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KS § 270

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/274

Justerandes sign.

Medborgarförslag om mötesplats för ensamma 
människor

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

Två i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen inrättar 
mötesplatser för ensamma människor. Vid ungefär samma tid som 
medborgarförslaget lämnades till kommunen utlyste socialstyrelsen 
statsbidrag till kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och öka 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. 
Socialförvaltningen har ansökt och tilldelats medel för utvecklingsarbetet.

Till följd av covid19-pandemin och med stöd i rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten bedömer socialförvaltningen att det i dagsläget inte 
kan vara aktuellt att ordna fysiska mötesplatser för ensamma människor. 
Dock ökar själva problematiken kring ensamheten och blir ännu mer påtaglig 
utifrån den sociala isoleringen som människor tvingas i. Det är också allmänt 
känt att gruppen äldre hamnar i utanförskapet kopplat till digitalisering och 
sociala medier. 

Socialförvaltningen har under pandemiutbrottet skapat möjlighet till digitala 
möten för äldre som bor på kommunens särskilda boenden och deras 
närstående. Detta har varit en mycket uppskattad möjlighet. Utifrån det 
tilldelade statsbidraget pågår ett utvecklingsarbete i socialförvaltningen för 
att hitta arbetssätt och ta fram digitala lösningar som kan motverka ensamhet 
även för personer som bor i ordinärt boende. Viss inspiration har inhämtats 
från Östersunds kommun som erbjuder digital hemguide för personer 80 år 
och äldre. Dock krävs det att medborgare har möjlighet till 
internetanslutning i hemmet vilket är en grundläggande förutsättning för 
ökad användning av välfärdsteknik.

Ekonomi
Att inrätta mötesplatser kan skapa kostnader för lokaler och bemanning. Att 
arbeta med digitala lösningar kräver resurser i forma av personal och viss 
informationsteknik, som i dagsläget kan finansieras av statsbidraget. Dock 
förutsätter detta att medborgare har eller införskaffar en dator eller surfplatta.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
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KS § 270, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/274

Justerandes sign.

YRKANDE

Margareta Mahmoud-Persson (KD) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget.

Lars-Gunnar Nordlanders (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Mahmoud-Perssons yrkande mot Nordlanders och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Nordlanders yrkande.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____
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KS § 271

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/570

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att de som genomgår 
vårdutbildning ska få körkort

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

En i kommunen bosatt person föreslår att studerande vid vårdutbildningar 
ska erbjudas möjlighet att ta B-körkort, gratis eller till kraftigt reducerat pris, 
inom ramen för utbildningen. Skälen för detta är yrkets krav på körkort, 
kommunens geografi samt för att locka arbetskraft till ett bristyrke.

Härjedalens kommun erbjuder vårdutbildningar inom vuxenutbildningen. 
Liksom övriga kommunala yrkesvuxutbildningar är de statsbidrags-
finansierade, och finansieringen täcker endast kostnaden för de nationella 
kurserna inom vård och omsorg som fastställts av Skolverket.

Ekonomi
Förslaget skulle inverka på kommunens ekonomi. Kostnaden för ett 
B-körkort är i genomsnitt 15 000 kr, vilket skulle medföra en ungefärlig årlig 
kostnad på mellan 0–450 000 kr beroende på hur många elever som saknar 
körkort.

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om möjlighet att ta B-körkort 
gratis eller till kraftigt reducerad kostnad under utbildning inom vård.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef, bildning
Rektor, vuxenutbildningen
Ekonom, bildning
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KS § 272

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/669

Justerandes sign.

Medborgarförslag om besparingar

BESLUT

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

ÄRENDE

En i kommunen bosatt person föreslår ett antal åtgärder, så som att stänga 
flygplatsen, avsluta skidgymnasiet och släcka ishallen i Sveg, för att få 
kommunens ekonomi i balans.

Varje år genomförs en budgetprocess. I den prioriteras vilka verksamheter, 
och i vilken omfattning, som ska bedrivas i kommunen.

Ekonomi
De olika förslagen har olika påverkan på kommunens ekonomi, vilka inte 
närmare har utretts i detta ärende.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställare
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KS § 273

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/517

Justerandes sign.

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

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Olle Larsson, Nils-Olof Friberg och Billy Anklew, samtliga (HP) föreslår att 
Härjedalens kommun ska genomföra den så kallade Islandsmodellen för att 
minska ungdomars alkohol- och drogvaneanvändning så långt det är möjligt.

Island har gjort ett gott arbete med att vända situationen bland ungdomar. 
Hela samhället har satsat med bland annat tvingande lagstiftning och andra 
regler eller insatser beslutade av regeringen. Forskare uttalar att det är just 
den kombinerade nationella, regionala och lokala förankringen och 
förändringen som gjort att modellen har fått en sådan genomslagskraft på 
Island. Därtill ska tilläggas att Islands förutsättningar som ett litet och avskilt 
land bidragit till framgången enligt forskare. 

Alkohol- och drogvaneundersökningen visar en mycket oroande utveckling 
bland ungdomar i Härjedalens kommun. Även i andra sammanhang får vi 
information om att barn- och ungdomars psykiska mående inte är bra och att 
det är ökade oroligheter bland ungdomar i kommunen. Dock så är alkohol 
och droger bara en del av symtomen på att barnen inte mår bra.

Det är inte möjligt för Härjedalens kommun att fullt ut följa Islandsmodellen 
då det skulle krävas lagändringar samt andra beslut på nationell nivå. Vad 
som kan göras och som behöver göras i kommunen är, enligt social-
förvaltningen, att både arbeta mer förebyggande samt att erbjuda stöd och 
hjälp till de som inte mår bra oavsett om det yttrar sig i en alkohol-
konsumtion eller visar sig på annat sätt. Arbete med att utöka både de 
förebyggande insatserna samt att utöka riktade insatser pågår, med 
utbildningsinsatser samt ansökningar om projektmedel för att utöka 
samverkan mellan skola och socialtjänst.

Socialförvaltningen bedömer att trots att Islandsmodellen fungerat så bra på 
Island så är det inte en modell som är rätt i Härjedalen. Detta utifrån att 
forskares bedömning är att det är just kombinationen med en förankring både 
lokalt, regionalt och nationellt som för Island var ett vinnande koncept. Att 
bara ta vissa delar bedöms inte verkningsfullt särskilt då förutsättningarna 
ser så olika ut mellan ett litet avskilt land som Island och en kommun mitt i 
Sverige.
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KS § 273, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/517

Justerandes sign.

Ekonomi
Islandsmodellen skulle innebära kostnader för kommunen i och med 
aktiviteter för barn, professionella ledare för ungdomar i olika aktiviteter. 
Förutom det så kan det behöva beslutas att öka resurserna för förebyggande 
arbete utifrån Islandsmodellen, men det är svårt att veta utan nationella 
lagändringar.

Att arbeta med att öka förebyggande arbetet (inte Islandsmodellen) för att 
hjälpa barn och ungdomar kan komma att bli en kostnad. I första hand 
kommer Individ- och familjeomsorgen dock inte söka mer pengar för 
arbetet, utan avser söka projektmedel samt använda befintliga resurser på 
annat sätt om möjligt.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motion om att genomföra Islandsmodellen inom 
Individ- och Familjeomsorgens verksamhet.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Margareta Mahmoud-Persson (KD) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Larssons yrkande mot Mahmoud-Perssons och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mahmoud-Perssons yrkande.

RESERVATION

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____
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KS § 274

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

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

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

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

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

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

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

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

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

Ekonomi
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
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KS § 274, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/546

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen.

YRKANDE

Billy Anklew (HP) biträdd av Karin Holmin (VH), 
Gunilla-Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD) och 
Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag till 
kommunfullmäktige ska vara detsamma som kommunledningsförvaltningens 
förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Anklews yrkande mot Nordlanders och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Nordlanders yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att föreslå att 
kommunfullmäktige avslår motionen, nej-röst för att föreslå att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), 
Johan Fredholm (M), Lars-Gunnar Nordlander (S), Magnus Karlsson (S).

Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Olle Larsson (HP), 
Billy Anklew (HP), Margareta Mahmoud-Persson (KD) och 
Karin Holmin (VH).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Olle Larsson (HP), Billy Anklew (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

_____
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KS § 275

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/782

Justerandes sign.

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

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

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

Att Härjedalens kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet framgår av 
6 § 3 stycket lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Det beslut som direkt ledde till att kommunen kom att ingå i 
det samiska förvaltningsområdet var alltså riksdagens beslut den 10 juni 
2009 att anta regeringens förslag till den ovan nämnda lagen.

Av 8 kap. 18 § regeringsformen framgår att en lag endast kan ändras genom 
lag. Svensk lag kan stiftas endast av riksdagen. Kommunen kan således inte 
fatta något beslut som med effektiv verkan ändrar i eller upphäver lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Om kommunen själv, innan lagen antogs, fattade något beslut som gav 
uttryck för hur kommunen ställde sig till att ingå i det samiska 
förvaltningsområdet är det teoretiskt möjligt att ompröva, men en sådan 
omprövning skulle inte i sak påverka kommunens status som samisk 
förvaltningskommun.

Ekonomi
Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

YRKANDE

Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen.
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KS § 275, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/782

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Larssons yrkande mot Nordlanders och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Nordlanders yrkande.

RESERVATION

Olle Larsson (HP) och Billy Anklew (HP) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

_____
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KS § 276

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Socialförvaltningens ärendenummer 0086453

Justerandes sign.

Nedläggning faderskapsutredning

BESLUT

Faderskapsutredningen med ärendenummer 0086453 läggs ned med stöd av 
2 kap. 7 § föräldrabalken, då det är omöjligt att få erforderliga upplysningar 
för bedömning av faderskapsfrågan

ÄRENDE

Om det när ett barn föds inte föreligger, enligt 1 kapitlet 1 § föräldrabalken, 
en så kallad ”faderskapspresumtion” är socialnämnden (vilket i Härjedalens 
kommun för närvarande är detsamma som kommunstyrelsen) skyldig att 
försöka utreda vem som är barnets far. Om det på grund av omständigheter 
vilka anges i lagen är omöjligt eller mycket svårt att fastställa faderskapet, 
får utredningen läggas ned.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att faderskapsutredningen med ärendenummer 
0086453 läggs ned med stöd av 2 kap. 7 § föräldrabalken, då det är omöjligt 
att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Ansvarig handläggare
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KS § 277

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Socialförvaltningens ärendenummer 0086493

Justerandes sign.

Nedläggning faderskapsutredning

BESLUT

Faderskapsutredningen med ärendenummer 0086493 läggs ned med stöd av 
2 kap. 7 § föräldrabalken, då det är omöjligt att få erforderliga upplysningar 
för bedömning av faderskapsfrågan.

ÄRENDE

Om det när ett barn föds inte föreligger, enligt 1 kapitlet 1 § föräldrabalken, 
en så kallad ”faderskapspresumtion” är socialnämnden (vilket i Härjedalens 
kommun för närvarande är detsamma som kommunstyrelsen) skyldig att 
försöka utreda vem som är barnets far. Om det på grund av omständigheter 
vilka anges i lagen är omöjligt eller mycket svårt att fastställa faderskapet, 
får utredningen läggas ned.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Socialförvaltningen föreslår att faderskapsutredningen med ärendenummer 
0086493 läggs ned med stöd av 2 kap. 7 § föräldrabalken, då det är omöjligt 
att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Ansvarig handläggare
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KS § 278

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2017/156

Justerandes sign.

VA 2025, vägval Vemdalenområdet

BESLUT

VA 2025 arbetar vidare med alternativ V5

ÄRENDE

Projektet VA 2025 har fått i uppdrag att studera olika alternativ för hur man 
kan lösa VA-försörjningen i Vemdalenområdet. Därav har en promemoria 
tagits fram där projektet har tittat på tre olika möjliga lösningar och bland 
annat dess uppskattade kostnader, funktion och expansionsflexibilitet.

Styrgruppen i VA 2025 förordar att arbeta vidare med alternativet V5, då 
detta på sikt är den mest hållbara lösningen för framtiden.

Ekonomi
De olika alternativens kostnader redovisas i bilagd promemoria.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Styrgruppen VA 2025 föreslår att kommunstyrelsen beslutar att projektet 
arbetar vidare med alternativ V5

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Vatten och Miljöresurs
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KS § 279

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/784

Justerandes sign.

Remissvar, Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper

BESLUT

Kommunstyrelsen antar förslaget som kommunens remissvar.

ÄRENDE

Regeringen har skickat kommunen en remiss, med möjlighet att yttra sig. 
Remissen behandlar ett förslag från regeringen, om att upphäva 
producentansvaret för insamling av returpapper och istället till kommunerna 
överföra ansvaret för att anordna uppsamlingsplatser för returpapper.

Vatten och miljöresurs har tagit fram ett förslag till svar på remissen. 
Förslaget innebär mycket kortfattat att kommunen avstyrker regeringens 
förslag.

Ekonomi
Remissvaret påverkar inte kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar förslaget som kommunens remissvar.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Regeringskansliet, Miljödepartementet
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KS § 280

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/749

Justerandes sign.

Veterandagen

BESLUT

Veteraner i Härjedalens kommun hedras med flaggning den 29 maj och 
genom uppmärksammande på webbplatsen och i sociala medier.

ÄRENDE

Moderaterna genom Johan Fredholm (och Simon Åslund) har föreslagit att 
kommunen, utöver flaggning, på något vis ska uppmärksamma den årligt 
återkommande veterandagen den 29 maj och dessutom se över möjligheten 
att tillsammans med försvarsmakten på något vis uppmärksamma dagen.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att veteraner i Härjedalens kommun hedras med 
flaggning den 29 maj och genom uppmärksammande på webbplatsen och i 
sociala medier.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikatörer
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KS § 281

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/832

Justerandes sign.

Kvalitetsberättelse läsåret 2019-–2020 
Verksamhetsplan 2020-2021 för elevhälsans 
medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI)

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelse 2019–2020 och 
verksamhetsplan 2020–2021 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI), med ändringen att namngivna personer stryks ur 
rapporten.

ÄRENDE

Kvalitetsberättelse 2019–2020 samt verksamhetsplan 2020–2021 redovisas 
för kommunstyrelsen.

Vårdgivaren, kommunstyrelsen, ansvarar för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten. Vårdgivaren ansvarar enligt socialstyrelsens föreskrifter 
för att med hjälp av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten (SOSFS 2011:9).

Verksamhetschefens ansvar är att inom ramen för ledningssystemet ta fram, 
fastställa och dokumentera processer, rutiner och metoder för hur det 
systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 
följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat (Kvalitetsberättelse 
SOSFS 2011:9) samt ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för 
kommunstyrelsen.

Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelse 2019–2020 och 
verksamhetsplan 2020–2021 för elevhälsans medicinska (EMI) och 
psykologiska insats (EPI).
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KS § 281, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/832

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till 
bildningsutskottets förslag med ändringen att namngivna personer ska 
strykas ur rapporten.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef, elevhälsan
Skolchef

20



KS § 282

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/835

Justerandes sign.

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamhet

BESLUT

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för godkännande av fristående 
verksamheter, inklusive bilagor.

ÄRENDE

Enligt 2 kap. 5 och 7§§ skollagen ska den som vill driva en förskola eller 
fritidshem ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. 
Kommunen ska lämna bidrag till den verksamhet som är godkänd efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna verksamheten.

Enligt 25 kap. 10 § skollagen ska den som vill driva pedagogisk omsorg ha 
godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Pedagogisk 
omsorg kan till exempel vara familjedaghem.

Till framtaget styrdokument finns två bilagor i form av checklistor för 
tillsyn.

Riktlinjerna för godkännande av fristående verksamhet kommer att ersätta 
följande dokument:

1. Plan för tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem
2. Plan för tillsyn av pedagogisk omsorg.

Ekonomi
Riktlinjerna har ingen effekt på kommunens ekonomi

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för godkännande av fristående 
verksamheter, inklusive bilagor.

BESLUTSGÅNG

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

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamhetsstödjare för förskolan
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KS § 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2019/1132

Justerandes sign.

Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun

BESLUT

Ingen skolenhet läggs ned.

ÄRENDE

Utifrån uppdrag av bildningsutskottet samt kommunledningsgruppen har 
bildningsförvaltningen tagit fram de möjliga alternativ som finns gällande 
skolstrukturen i Härjedalens kommun.

Uppdraget gällde att se vilka möjligheter som finns för att, dels minska 
lokalytorna i kommunen, dels vilka konsekvenser på ekonomin och 
rambudgeten som framkom vid de olika förslagen.

Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen finns beskrivet i varje 
framtaget alternativ.

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att ingen skolenhet läggs ned, utredningen 
angående skolornas lokaler fortsätter.

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Karin Holmin (VH) och 
Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ingen skolenhet 
läggs ned.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Zetterström-Bäckes 
yrkande och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 284

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning

ÄRENDE

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning till och med oktober 2020. Det prognostiserade 
årsresultatet är ett överskott om 14,6 miljoner. 

Regnander presenterar också tillsammans med kommunchef Gunnel 
Gyllander en jämförelse, mot Bergs Strömsunds och Älvdalens kommuner, 
av nyckeltal inom kommunala kärnverksamheter.

_____
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KS § 285

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/787

Justerandes sign.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

ÄRENDE

Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva sin verksamhet med en god 
ekonomisk hushållning. Detta gäller oberoende om verksamheten bedrivs i 
egen regi eller genom andra juridiska personer (kommunkoncernen). För att 
säkerställa detta ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning.

Ekonomi
Att anta riktlinjerna har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi, även 
om deras syfte är att stärka kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 286

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/943

Justerandes sign.

Avfallstaxa

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad avfallstaxa med giltighet 
från 2021-01-01. Förslaget ersätter då avfallstaxan från 2020-01-01.

ÄRENDE

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har tagit fram ett förslag till en 
ny avfallstaxa för Härjedalens kommun. Förslaget är att minska tömnings-
kostnaden dels för bottentömmande behållare som töms med så kallad två-
krok, dels för tjänsten byte av påse (i behållare). De föreslagna 
förändringarnas syfte är att det inte ska vara ofördelaktigt att välja någon av 
dessa lösningar framför den mer traditionella lösningen med storbehållare.

Utöver detta föreslås också att verksamhetsutövare med bostadsenheter som 
används för uthyrning för permanentboende, där verksamhetsutövaren själv 
administrerar avfallshanteringen, ska debiteras den lägre grundavgiften och 
likställas med samfälligheter och bostadsrätter som idag hanterar 
administrationen.

Ekonomi
Att minska tömningskostnaden för bottentömmande behållare beräknas ge en 
minskad intäkt om en halv miljon kronor per år. Att debitera 
verksamhetsutövare med uthyrning för permanentboende den lägre 
grundavgiften beräknas ge en minskad intäkt på en kvarts miljon per år.

FÖRSLAG

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag:

Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad avfallstaxa med giltighet 
från 2021-01-01. Förslaget ersätter då avfallstaxan från 2020-01-01.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska 
vara detsamma som Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag 
och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 287

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/887

Justerandes sign.

Budget 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige fastställer förslaget till budget för år 2021 och antar 
upprättat förslag till treårsplan, samt:

fastställer skattesatsen till 22,47 procent (oförändrad);

fastställer de finansiella mål som redovisas samt de strategiska målen för 
verksamheterna;

för investeringar anvisar de anslag som upptagits i investeringsbudget.

ÄRENDE

Kommunens ekonomiavdelning har tagit fram ett förslag till budget 2021. 
Förslaget presenteras vid dagens sammanträde för kommunstyrelsen.

Bildningsutskottet har samtidigt arbetat med översyn av kommunens 
skolstruktur, vilken också påverkar kommunens budget.

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige fastställer rambudget 2021 för bildningsförvaltningen 
utan förändringar från rambudget 2020.

Kommunfullmäktige bifaller 1 000 000 kronor i investeringsbudget för 
skolinventarier.

Relation till tjänstemannaförslag
Bildningsutskottets ovanstående förslag har arbetats in i 
kommunledningsförvaltningens förslag till budget 2021.
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KS § 287, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/887

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
förslaget till budget för år 2021 och antar upprättat förslag till treårsplan, 
samt:

att skattesatsen fastställs till 22,47 procent (oförändrad);

att kommunfullmäktige fastställer de finansiella mål som redovisas samt de 
strategiska målen för verksamheterna;

att för investeringar anvisas de anslag som upptagits i investeringsbudget.

BESLUTSGÅNG

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

RESERVATION

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) Olle Larsson (HP), Billy Anklew (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) och Karin Holmin (VH) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut.

_____
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KS § 288

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/945

Justerandes sign.

Användning av de pengar som kommunen fick vid 
försäljningen av HTAB

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att årsavgiften för 2021/2022 och 2022/2023 till 
Destination Vemdalen (119 000 kr/år) reserveras och finansieras av 
försäljningsmedlen från HTAB.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att 16 miljoner kronor av försäljningsmedlen 
betalas ut till Vemdalens företagarförening och att resterande belopp, cirka 
2,5 miljoner kronor, betalas ut till Hede företagarförening. Medlen betalas ut 
efter redovisad projektplan.

ÄRENDE

Efter beslut i kommunfullmäktige 2015-07-06 (§ 111) sålde Härjedalens 
kommun det kommunala bolaget Härjedalens Turistanläggningar AB 
(HTAB). Av bolagsordningen (antagen av kommunfullmäktige 2013-04-10 
§ 55) framgår att om bolaget skulle likvideras ”skall dess behållna tillgångar 
tillfalla Härjedalens kommun att, till den del de ej motsvaras av kapital 
kommunen tillskjutit, nyttjas till det ändamål för vars främjande bolaget 
bildats”. I bolagsordningen anges att bolagets syfte är att ”på 
marknadsmässiga villkor vidta åtgärder för främjande av turistväsendet inom 
sitt geografiska verksamhetsområde”. Av bolagsordningen framgår att det 
geografiska verksamhetsområdet är Hede och Vemdalens socken.

Nettobehållningen av försäljningen av bolaget uppgick till cirka 26 miljoner 
kronor. Av detta återstår idag cirka 18,7 miljoner kronor. Följande 
utbetalningar har gjorts

Hede företagarförening 5,5 miljoner kr
Hede företagarförening; lekplats Hede 426 000 kr
Medlemsavgiften Destination Vemdalen 2016-2020 577 000 kr
GT-gården Vemdalen 258 000 kr
Spår och leder Destination Vemdalen (2019-2021) 450 000 kr
Medfinansiering utredning Hedlanda 50 000 kr

Medlen från försäljningen har redovisats som en skuld i balansräkningen. 
Revisorerna har i senaste granskningen av årsredovisningen påpekat att detta 
är en felaktig redovisning då det inte finns någon faktisk motpart till skulden. 
Revisorerna menar därför att pengarna ska redovisas i eget kapital, vilket 
innebär att utbetalningar ska kostnadsföras och därmed påverka resultatet.

Företagarföreningen i Vemdalen har tillsammans med lokala företagare 
bildat ett bolag, Vebo AB, som har för avsikt att bygga en aktivitetshall i 
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KS § 288, fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/945

Justerandes sign.

Vemdalen. En av förutsättningarna för att ett bygge ska bli av är att de så 
kallade HTAB-pengarna är en del av finansieringen.

Företagarföreningarna i Hede och Vemdalen är överens om fördelningen av 
de återstående HTAB-pengarna

Ekonomi
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi.

JÄV

Magnus Karlsson (S) närvarar inte vid ärendets handläggning.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
årsavgiften för 2021/2022 och 2022/2023 till Destination Vemdalen 
(119 000 kr/år) reserveras och finansieras av försäljningsmedlen från HTAB; 

samt att kommunfullmäktige beslutar att 16 miljoner kronor av 
försäljningsmedlen betalas ut till Vemdalens företagarförening och att 
resterande belopp, cirka 2,5 miljoner kronor, betalas ut till Hede 
företagarförening. Medlen betalas ut efter redovisad projektplan.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag och 
att kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska vara detsamma 
som kommunledningsförvaltningens.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins yrkande och 
finner att svaret är ja.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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KS § 289

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/541

Justerandes sign.

Delårsrapporter 2020 Jämtlands 
Räddningstjänstförbund

BESLUT

Delårsrapporterna överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Delårsrapporter avseende Jämtlands räddningstjänstförbund under 
perioderna januari–april 2020 respektive januari–augusti 2020 presenteras 
för kommunstyrelsen. Förbundets revisorer har yttrat sig över rapporten 
januari–augusti och de bedömer att delårsrapporten uppfyller de lagliga krav 
som ställs på en sådan, att resultatet i rapporten är förenligt med förbundets 
finansiella mål, att verksamhetsmålen till övervägande del uppfylls helt eller 
delvis, men också att de lagliga kraven på en ekonomi i balans inte kommer 
tillgodoses.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att delårsrapporterna överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 290

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/932

Justerandes sign.

Alkoholtaxa 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

ÄRENDE

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny taxa för ansöknings- 
och tillsynsavgifter på området alkohol och tobak. Den huvudsakliga 
ändringen i förslaget är uppräkning av avgifterna enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). Utöver det förekommer också mindre 
ändringar i form av förtydliganden och förenklingar.

YRKANDE

Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms yrkande 
och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 291

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/933

Justerandes sign.

Läkemedelstaxa 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

ÄRENDE

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny taxa enligt lagen om 
handel med vissa receptfrialäkemedel. Den huvudsakliga ändringen i 
förslaget är uppräkning av avgifterna enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Utöver det förekommer också mindre ändringar i form 
av förtydliganden och förenklingar.

YRKANDE

Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms yrkande 
och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 292

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/934

Justerandes sign.

Plan- och bygglagstaxa 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

ÄRENDE

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny taxa inom plan- och 
bygglagens område. Den huvudsakliga ändringen i förslaget är uppräkning 
av avgifterna enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utöver det 
förekommer också mindre ändringar i form av förtydliganden och 
förenklingar.

YRKANDE

Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms yrkande 
och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 293

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/935

Justerandes sign.

Taxa livsmedel 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

ÄRENDE

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny taxa för offentlig 
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Den huvudsakliga ändringen i 
förslaget är uppräkning av avgifterna enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Utöver det förekommer också mindre ändringar i form 
av förtydliganden och förenklingar.

YRKANDE

Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms yrkande 
och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 294

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/936

Justerandes sign.

Taxa miljöbalken 2021

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

ÄRENDE

Miljö- och byggnämnden har utarbetat förslag till ny miljöbalkstaxa. Den 
huvudsakliga ändringen i förslaget är uppräkning av avgifterna enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utöver det förekommer också 
mindre ändringar i form av förtydliganden och förenklingar.

YRKANDE

Johan Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige antar taxan, med ändringen att ingen indexuppräkning 
görs av 2020 års avgifter.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredholms yrkande 
och finner att svaret är ja.

_____
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KS § 295

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/903

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens reglemente

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunstyrelsen.

Reglementet gäller från 2021-01-01.

ÄRENDE

I syfte att göra det lättare att söka och hitta handlingar i kommunens arkiv, 
bör namnen på kommunstyrelsens utskott stämma överens med namnet på 
den förvaltning som biträder respektive utskott i beredningen av ärenden.

Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till nytt 
reglemente för kommunstyrelsen, där tillväxtutskottet byter namn till 
samhällsutvecklingsutskottet. Utöver denna förändring föreslås 
uppdateringar av lagrumshänvisningar och ett förtydligande av att 
kommunen har en särskild krisledningsnämnd.

Ekonomi
De ändringar som föreslås har ingen direkt påverkan på kommunens 
ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kommunstyrelsen.

Reglementet gäller från 2021-01-01.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 296

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/815

Justerandes sign.

Riktlinjer för säkerhetsskydd

BESLUT

Kommunstyrelsen antar Riktlinje för säkerhetsskydd i Härjedalens kommun. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
Säkerhetsskyddspolicy för Härjedalens kommun.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige upphäver Säkerhetsskyddspolicy för Härjedalens 
kommun (Dnr KS 2014/260).

ÄRENDE

Sverige har fått ny säkerhetsskyddslagstiftning vilket medfört behov att 
revidera styrande dokument kring säkerhetsskydd.

Verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av 
ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd ut-
gör säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av regelverket kring säkerhets-
skydd. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige upphäver Säkerhetsskyddspolicy för Härjedalens 
kommun (Dnr KS 2014/260).

Kommunstyrelsen antar Riktlinje för säkerhetsskydd i Härjedalens kommun. 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver 
Säkerhetsskyddspolicy för Härjedalens kommun.

BESLUTSGÅNG

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

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

_____

Beslutet expedieras till:
Säkerhetssamordnare
Kommunkansli
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KS § 297

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justerandes sign.

Meddelanden

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:

Beslut om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Stora Vänsjön 
grundvattentäkt, Härjedalens kommun
Länsstyrelsen Jämtlands län, Dnr Ks 2017/248

Beslut om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Ytterberg 
grundvattentäkt, Härjedalens kommun
Länsstyrelsen Jämtlands län, Dnr Ks 2017/260

Bevakningsrapport grundläggande betaltjänster i Jämtlands län 2020
Länsstyrelsen Jämtlands län

Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för alpin 
skidanläggning i Skorvdalen, Härjedalens kommun
Länsstyrelsen Jämtlands län, Dnr Ks 2020/166

Kontroll av livsmedelsföretagares uppfyllnad om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen, Svegs Badhus
Miljö- och byggnämnden, Dnr Ks 2020/883

Kontroll av livsmedelsverksamhet, Vemdalens skola
Miljö- och byggnämnden, Dnr Ks 2020/230

Protokoll § 166 2020-10-26, Bergs kommun, Remiss av promemorian 
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper
Kommunstyrelsen Bergs kommun

Protokoll 2020-09-22, utskottets för kollektivtrafikfrågor sammanträdestider 2021
Region Jämtland Härjedalen

Protokoll Socialsamverkan 2020-09-28

Sammanträdesdagar 2021
Miljö- och byggnämnden

Statlig ersättning för betydande extraordinära kostnader för anvisade barn
Migrationsverket, Dnr Ks 2020/185

Svar på frågor ställda i överklagande
Trafikverket, Dnr Ks 2020/928

Svar på skrivelse om hantering av övergivna fordon
Sveriges kommuner och regioner

_____

38



KS § 298

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justerandes sign.

Delegationsbeslut

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde.
Ärende Beslutsfattare
Överklagan av Trafikverkets beslut om 
tillfälligt krisstöd till Sveg Härjedalen airport, 
Dnr Ks 2020/928

Kommunstyrelsens 
ordförande

_____
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KS § 299

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/905

Justerandes sign.

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

BESLUT

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
vilka medborgarförslag som inte är färdigberedda. Rapport över ej 
färdigberedda medborgarförslag redovisas vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 300

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/906

Justerandes sign.

Redovisning ej färdigberedda motioner

BESLUT

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
vilka motioner som inte är färdigberedda. Rapport över ej färdigberedda 
motioner redovisas vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 301

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/907

Justerandes sign.

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag

BESLUT

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits. Rapport över 
verkställigheten hos bifallna medborgarförslag presenteras vid dagens 
sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 302

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/908

Justerandes sign.

Redovisning verkställighet bifallna motioner

BESLUT

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. Rapport över 
verkställigheten hos bifallna motioner presenteras vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige.

BESLUTSGÅNG

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

_____
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KS § 303

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Dnr Ks 2020/966

Justerandes sign.

Övrig fråga, framtid för träbjörnen i Sveg

ÄRENDE

Träbjörnen i Sveg har besiktats. Vid besiktningen framkom att björnens 
hållfasthet är så dålig att den riskerar att rasa. Björnen måste antingen 
byggas om eller rivas. Besiktningsmannen kan inte rekommendera att 
björnen återuppbyggs – i alla fall inte med samma konstruktion som den en 
gång konstruerades med.

Ordförande Anders Häggkvist (C) meddelar att frågan kommer behandlas i 
sak vid nästkommande kommunledningsutskott och kommunstyrelse.

_____
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KS § 304

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justerandes sign.

Övrig fråga, redovisning av tillväxtavdelningens 
verksamhet 2019

ÄRENDE

Billy Anklew (HP) efterfrågar den beslutade redovisningen av 
tillväxtavdelningens verksamheter under 2019.

Ansvarig chef närvarade vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober 
och lämnade då en information om den dåvarande tillväxtavdelningens 
verksamheter. En sammanställning av vilka ytterligare frågor som behöver 
besvaras sammanställs för ytterligare information vid senare sammanträde

_____
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KS § 305

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-11-11

Justerandes sign.

Övrig fråga, utdelning ur fonder

ÄRENDE

Karin Holmin (VH) frågar hur det kan komma sig att det finns så mycket 
utdelningsbara pengar kvar bland de donationsfonder som kommunen 
förvaltar.

Kommunstyrelsen diskuterar möjligheter att göra donationsfonderna mer 
kända bland kommunens invånare.

_____

46


	Protokoll förstasida
	Medborgarförslag om mötesplats för ensamma människor
	Beslut KS 2020-11-11
Medborgarförslag om mötesplats för ensamma människor
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag om att de som genomgår vårdutbildning ska få körkort 
	Beslut KS 2020-11-11
Medborgarförslag om att de som genomgår vårdutbildning ska få körkort 

	Medborgarförslag om besparingar
	Beslut KS 2020-11-11
Medborgarförslag om besparingar

	Motion om att kommunen ska genomföra den isländska modellen när det gäller att minska ungdomars alkohol och droganvändning
	Beslut KS 2020-11-11
Motion om att kommunen ska genomföra den isländska modellen när det gäller att minska ungdomars alkohol och droganvändning
	Sida 1
	Sida 2


	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 KS 2020-11-11
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
	Sida 1
	Sida 2


	Motion om att kommunen ska omvärdera och upphäva beslutet som ledde till att kommunen blev samisk förvaltningskommun
	Beslut KS 2020-11-11
Motion om att kommunen ska omvärdera och upphäva beslutet som ledde till att kommunen blev samisk förvaltningskommun
	Sida 1
	Sida 2


	Nedläggning faderskapsutredning
	Beslut KS 2020-11-11
Nedläggning faderskapsutredning

	Nedläggning faderskapsutredning
	Beslut KS 2020-11-11
Nedläggning faderskapsutredning

	VA 2025, vägval Vemdalenområdet
	Beslut KS 2020-11-11
VA 2025, vägval Vemdalenområdet

	Remissvar, Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper
	Beslut KS 2020-11-11
Remissvar, Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper - INGEN AKT SKAPAD

	Veterandagen
	Beslut KS 2020-11-11
Veterandagen

	Kvalitetsberättelse läsåret 2019-2020 Verksamhetsplan 2020-2021 för elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) 
	Beslut KS 2020-11-11
Kvalitetsberättelse läsåret 2019-2020 Verksamhetsplan 2020-2021 för elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) 
	Sida 1
	Sida 2


	Riktlinjer för godkännande av fristående verksamhet
	Beslut KS 2020-11-11
Riktlinjer för godkännande av fristående verksamhet

	Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun
	Beslut KS 2020-11-11
Framtida skolstruktur i Härjedalens kommun

	Ekonomisk uppföljning
	Beslut KS 2020-11-11
Ekonomisk uppföljning

	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
	Beslut KS 2020-11-11
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

	Avfallstaxa
	Beslut KS 2020-11-11
Avfallstaxa

	Budget 2021
	Beslut KS 2020-11-11
Budget 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Användning av de pengar som kommunen fick vid försäljningen av HTAB
	Beslut KS 2020-11-11
Användning av de pengar som kommunen fick vid försäljningen av HTAB
	Sida 1
	Sida 2


	Delårsrapporter 2020 Jämtlands Räddningstjänstförbund
	Beslut KS 2020-11-11
Delårsrapporter 2020 Jämtlands Räddningstjänstförbund

	Alkoholtaxa 2021
	Beslut KS 2020-11-11
Alkoholtaxa 2021

	Läkemedelstaxa 2021
	Beslut KS 2020-11-11
Läkemedelstaxa 2021

	Plan- och bygglagstaxa 2021
	Beslut KS 2020-11-11
Plan- och bygglagstaxa 2021

	Taxa livsmedel 2021
	Beslut KS 2020-11-11
Taxa livsmedel 2021

	Taxa miljöbalken 2021
	Beslut KS 2020-11-11
Taxa miljöbalken 2021

	Kommunstyrelsens reglemente
	Beslut KS 2020-11-11
Kommunstyrelsens reglemente

	Riktlinjer för säkerhetsskydd
	Beslut KS 2020-11-11
Riktlinjer för säkerhetsskydd

	Meddelanden
	Beslut KS 2020-11-11
Meddelanden

	Delegationsbeslut
	Beslut KS 2020-11-11
Delegationsbeslut

	Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag
	Beslut KS 2020-11-11
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

	Redovisning ej färdigberedda motioner
	Beslut KS 2020-11-11
Redovisning ej färdigberedda motioner

	Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag
	Beslut KS 2020-11-11
Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag

	Redovisning verkställighet bifallna motioner
	Beslut KS 2020-11-11
Redovisning verkställighet bifallna motioner

	Övrig fråga, framtid för träbjörnen i Sveg
	Beslut KS 2020-11-11
Övrig fråga, framtid för träbjörnen i Sveg

	Övrig fråga, redovisning av tillväxtavdelningens verksamhet 2019
	Beslut KS 2020-11-11
Övrig fråga, redovisning av tillväxtavdelningens verksamhet 2019


	Övrig fråga, utdelning ur fonder
	Beslut KS 2020-11-11
Övrig fråga, utdelning ur fonder


