
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Justerandes sign.

Plats och tid Medborgarhuset P1, 10:15–15:00 
Beslutande Ledamöter 

Anders Häggkvist (C), ordförande 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Karin Holmin (VH) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Olle Larsson (HP) 
Billy Anklew (HP) 
Johan Fredholm (M) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Magnus Karlsson (S) 

  Tjänstgörande ersättare 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lisa Sjelin (C) 
Thomas Wiklund (M) 
Lars-Olof Mattsson (M) 
Leif Nilsson (S) § 310 
Inger Larsson (S) 

Övriga närvarande Ylva Olofsson, verksamhetsledare Leader Hälsingebygden § 310 
Robin Loo, avfallsstrateg Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB § 311 
Cecilia Gauffin, miljö- och byggchef § 312 
Magnus Jönsson, säkerhetssamordnare § 314 
Jonas Kojan, samhällsutvecklingschef § 315 
Stig Holm, styrelseordförande Härjegårdar fastighets AB § 334 
Ola Regnander, ekonomichef §§ 334–336 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, sekreterare 

Underskrifter 
 

Paragrafer 310–336 

Ordförande 
 

 
Anders Häggkvist (C) 

Sekreterare 
  

Johan Höglund 

Justerare 
  

Billy Anklew (HP) 

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 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Justerandes sign.

Ärendelista 
 
§ 307 Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans 2020/1060 
§ 308 Lofsdalen 26:1 Detaljplan, yttrande till överklagan 2017/475 
§ 309 Fördelning av riksnorm 2021 2020/1067 
§ 310 Leader Hälsingebygden, information  
§ 311 Nya avfallsföreskrifter och taxa, information  
§ 312 Gemensamma miljö- och byggavdelningens 

verksamheter, information 
 

§ 313 Covid19-pandemi, information  
§ 314 Dataskydd, information  
§ 315 Syfte med och organisation av kulturskola och 

fritidsgårdsverksamhet 
2020/682 

§ 316 Granskning av ekonomistyrning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

2020/232 

§ 317 Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 
2020-07-31 

2020/801 

§ 318 Kommunstyrelsens delegationsordning 2020/1052 
§ 319 Riktlinjer för flaggning i Härjedalens kommun 2020/750 
§ 320 Snöprojektet i Sveg 2020/1030 
§ 321 Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter 

Karin Holmin (VH) 
2020/951 

§ 322 Val av ordförande i socialutskottet efter 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 

2020/1010 

§ 323 Val av ombud med ersättare till föreningen Sveriges 
vattenkraftkommuner 

2020/1014 

§ 324 Val av ombud med ersättare till Härjegårdar 
fastighets AB 

2020/1015 

§ 325 Val av ombud med ersättare till 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 

2020/1016 

§ 326 Val av ledamot och ersättare till primärkommunala 
samverkansrådet 

2020/1017 

§ 327 Val av ledamot och ersättare till Region Jämtland 
Härjedalens samverkansråd 

2020/1018 

§ 328 Val av en kommunstyrelsens representant, tillika 
ordförande, i Vajmaan Gïele 

2020/1019 

§ 329 Val av en kommunstyrelsens representant, tillika 
ordförande, i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 

2020/1020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Justerandes sign.

§ 330 Meddelanden  
§ 331 Delegationsbeslut  
§ 332 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 

2020 
2020/386 

§ 333 Övrig fråga, rapport från styrelsemöte i 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 

 

§ 334 Framtid för träbjörnen i Sveg 2020/966 
§ 335 Ekonomisk uppföljning  
§ 336 Övrig fråga, naturreservat övre Rånddalen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 310  

Justerandes sign.

Leader Hälsingebygden, information 

ÄRENDE 

Verksamhetsledare Leader Hälsingebygden, Ylva Olofsson, informerar 
kommunstyrelsen om vad Leader-områden är, hur de fungerar och om vilket 
arbete som pågår i Leader-området ”Hälsingebygden”. 

Huvudsyftet med Leader är landsbygdsutveckling och Hälsingebygden har 
hittills delat ut cirka 28 miljoner kronor i projektstöd, fördelat på 80-talet 
projekt inom området. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 311  

Justerandes sign.

Nya avfallsföreskrifter och taxa, information 

ÄRENDE 

Avfallsstrategen vid det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB, Robin Loo, lämnar en information om arbetet med att ta 
fram en ny modell för avfallsföreskrifter och avfallstaxa för Härjedalens och 
Bergs kommuner. 

De främsta anledningarna till att föreskrifterna och taxan måste omarbetas är 
att det har skett omvärldsförändringar som gör att den idag gällande taxan 
och den modell enligt vilken den är uppbyggd kommer att bli inaktuell och 
måste ersättas. Planeringen är att den nya taxan ska börja gälla år 2022. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 312  

Justerandes sign.

Gemensamma miljö- och byggavdelningens 
verksamheter, information 

ÄRENDE 

Miljö- och byggchef Cilla Gauffin lämnar kommunstyrelsen en information 
om miljö- och byggavdelningens verksamheter. Hittills i år har ansökts om 
cirka 500 fler bygglov än vad som är normalt för ett år. 

Utöver bygglovsärenden arbetar nämnden också med framtagandet av 
fördjupade översiktsplaner i Funäsdalen- och respektive Vemdalenområdet. 

Covid19-pandemin har under året påverkat nämndens verksamheter, 
företrädesvis genom förändringar i delar av bygglovsprocessen, genom 
begränsningar av den sedan tidigare planerade tillsynen och genom nya 
uppdrag i form av så kallad trängseltillsyn. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 313  

Justerandes sign.

Covid19-pandemi, information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander lämnar kommunstyrelsen en information 
om läget i kommunen beträffande spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen Covid19.  

Under de senaste veckorna har situationen varit ansträngd. I dagsläget finns 
två smittade vårdtagare i äldreomsorgen och en vårdtagare har avlidit. Bland 
personalstyrkan i äldreomsorgen är 18 personer sjukskrivna. 
Personalsituationen är pressad vid de enheter till vilka smittan har 
koncentrerats. 

Tillgången på skyddsmaterial är ännu god och all vårdpersonal bär numer 
munskydd. 

Från och med måndagen den 21 december stänger badhuset; familjecentraler 
och ungdomsgårdar är sedan tidigare stängda. Från och med den 16 
december sker undervisningen vid högstadiet på distans. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 314  

Justerandes sign.

Dataskydd, information 

ÄRENDE 

Säkerhetssamordnare Magnus Jönsson lämnar kommunstyrelsen en 
information om den europeiska dataskyddsförordningen och om hur 
kommunen arbetar för att möta dess krav. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 315 Dnr Ks 2020/682 

Justerandes sign.

Syfte med och organisation av kulturskola och 
fritidsgårdsverksamhet 

BESLUT 

Kommunstyrelsen ger bildningsförvaltningen och 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kapacitet kan 
skapas på bildningsförvaltningen för att samla ledarskapet för icke 
lagstadgade ungdomsverksamheter såsom kulturskola, fritidsgårdar samt 
Härjedalens ungdomsråd och ungdomsdemokratidagen. 

ÄRENDE 

Bildningsförvaltningen fick i augusti 2020 tillsammans med dåvarande 
tillväxt- och utvecklingsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att 
utreda mål och syften med kommunens fritidsgårdsverksamhet samt 
kulturskolan. Utredningen skulle också föreslå under vilken förvaltning 
dessa verksamheter ska organiseras.  
 
Utredningen har visat att kulturskolan, mot bakgrund av att det är en 
lagreglerad verksamhet, fortsatt bör vara organiserad vid bildnings-
förvaltningen. Kulturskolans samverkan med fritidsgårdarna bör utvecklas 
för att tillgängliggöra kulturaktiviteter för målgruppen ”fritidsgårds-
besökare”. En tydlig samverkan med kulturskolan kan också bidra till 
kvalitetsutveckling av fritidsgårdarnas verksamhet och aktivitetsutbud. 
 
Mot ovan beskrivna samverkansbehov föreslår utredningen att ledarskapet 
för icke lagstadgad ungdomsverksamhet (ungdomsgårdar, kulturskola, 
ungdomsråd, ungdomsdemokratidag) samlas under en chef för att skapa 
synergier. I uppdraget som chef ingår även att ta fram tydliga mål och syften 
för ungdomsgårdsverksamhet och att se till kompetensutveckling för 
personalen på ungdomsgårdarna genomförs. 

Ekonomi 
De föreslagna ändringarna bedöms inte ha någon inverkan på kommunens 
ekonomi då det i första hand handlar innebär en omfördelning av befintliga 
personalresurser. När det gäller budget för Härjedalens ungdomsråd och 
Ungdomsdemokratidag bör en budget på 100 000 kronor fördelas till den 
förvaltning där dessa verksamheter ska ingå. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen tillsammans med samhällsutvecklingsförvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen ger bildningsförvaltningen och 
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda hur kapacitet kan 
skapas på bildningsförvaltningen för att samla ledarskapet för icke 
lagstadgade ungdomsverksamheter såsom kulturskola, fritidsgårdar samt 
Härjedalens ungdomsråd och ungdomsdemokratidagen. 

14



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 315, fortsättning Dnr Ks 2020/682 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Johan 
Fredholm (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
bildningsförvaltningens och samhällsutvecklingsförvaltningens 
gemensamma förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt de båda 
förvaltningarnas gemensamma förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Bildningschef 
Samhällsutvecklingschef
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KS § 316 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Dnr Ks 2020/232 

Justerandes sign.

Granskning av ekonomistyrning inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 2020-11-20 som sitt svar till 
revisorerna. 

ÄRENDE 

På uppdrag av revisorerna har Deloitte genomfört en granskning av 
ekonomistyrningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Ekonomi 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser.   

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 2020-11-20 som sitt svar till 
revisorerna. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna
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KS § 317 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Dnr Ks 2020/801 

Justerandes sign.

Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 
2020-07-31 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 2020-11-09 som sitt svar till 
revisorerna. 

ÄRENDE 

På uppdrag av revisorerna har KPMG genomfört en granskning av 
delårsrapporten per 2020-07-31. Kommunledningsförvaltningen har tagit 
fram ett förslag till yttrande.  

Ekonomi 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar yttrandet daterat 2020-11-09 som sitt svar till 
revisorerna. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 318 Dnr Ks 2020/1052 

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens delegationsordning 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning. 
 
Ny delegationsordning gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

I och med att kommunstyrelsen har tagit över verksamhetsansvaret från 
kommunens facknämnder har styrelsens delegationsordning växt i 
omfattning, vilket i sin tur gör delegationsordningen något mer svår-
överskådlig och dessutom känsligare för förändringar i omvärlden.  
 
Kommunledningsförvaltningen har nu, med den främsta ambitionen att göra 
delegationsordningen mer överskådlig och entydig, tagit fram ett förslag till 
ny delegationsordning. Förutom förslag till förändringar i de faktiska 
delegationerna har förslaget getts en ny uppställning och indelning relativt 
till den gamla delegationsordningen. 

Ekonomi 
Ändringar i delegationsordningen har ingen direkt påverkan på kommunens 
ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning. Ny delegationsordning gäller från och med 
2021-01-01. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefer 
Kommunsekreterare 
Kommunarkivarie

18



KS § 319 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Dnr Ks 2020/750 

Justerandes sign.

Riktlinjer för flaggning i Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för officiell flaggning i Härjedalens 
kommun. 

ÄRENDE 

Vid kommunledningsutskottets sammanträde den 2 september uppdagades 
att kommunens riktlinjer för officiell flaggning är i behov av en översyn. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya sådana 
riktlinjer. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för officiell flaggning i Härjedalens 
kommun. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 320 Dnr Ks 2020/1030 

Justerandes sign.

Snöprojektet i Sveg 

BESLUT 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsutskottet att genomföra en 
förstudie för att klargöra förutsättningarna att genomföra snöprojektet. 
 
Kommunledningsutskottet får för ändamålet ta i anspråk högst 150 000 
kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

ÄRENDE 

Ett fungerande konstsnösystem i Sveg är en förutsättning för att kunna 
fortsätta driva de nationella idrottsutbildningarna (NIU) vid Härjedalens 
gymnasium. Det medför betydande extra kostnader för Härjedalens 
gymnasium att köra NIU-eleverna till alternativa utövningsarenor, vilket är 
vad som sker när snötillgången inte kan säkras. Arbetsmiljömässigt är 
arbetssättet inte heller att föredra för varken elever eller personal, därtill 
förlängs arbetstiden för personalen. 
 
Svegs IK, Björnbergets Alpina, Härjedalens gymnasium, kommunens 
fritidsavdelning och näringslivsavdelning har därför i samarbete påbörjat det 
så kallade snöprojektet. De beräkningar som idag finns visar att den 
investering som behövs för att installera det konstsnösystem som projektet 
önskar, är 10 000 000 kronor. Projektets personal söker medel bland annat ur 
bygdemedlen och ur allmänna arvsfonden. 
 
Då en hel del arbete kvarstår, finns ett behov av någon som kan samordna 
föreningarna, hitta och ansöka om möjlig medfinansiering, planera och 
projektera själva bygget. Bildningsförvaltningen vill därför anställa en 
projektledare på halvtid under tre månader.  
 
Förslag på en kompetent projektledare som har erfarenhet från tidigare 
snöprojekt finns. Projektledaren skulle komma att anställas av Svegs IK.  

Ekonomi 
Anställa en projektledare under tre månader kommer kosta 120 000 kronor. 
Finansiering ut kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Bildningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anslår 120 000 kronor 
från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för anställande av en 
projektledare till snöprojektet i Sveg. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 320, fortsättning Dnr Ks 2020/1030 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (HP) och Karin 
Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunlednings-
utskottet att genomföra en förstudie för att klargöra förutsättningarna att 
genomföra snöprojektet. Kommunledningsutskottet får för ändamålet ta i 
anspråk högst 150 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 321 Dnr Ks 2020/951 

Justerandes sign.

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Karin 
Holmin (VH) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Åke Remén (V) till ledamot i 
kommunledningsutskottet i Holmins ställe. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) har meddelat att hon inte längre önskar kvarstå som 
ledamot i kommunstyrelsens kommunledningsutskott. Kommunstyrelsen har 
möjlighet att välja en ny ledamot i Holmins ställe. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunstyrelsen väljer, med verkan från och 
med 2021-01-01, Åke Remén (V) till ledamot i kommunledningsutskottet i 
Holmins ställe. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
HR-avdelning 
Kommunsekreterare 
Vald
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KS § 322 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Dnr Ks 2020/1010 

Justerandes sign.

Val av ordförande i socialutskottet efter Lars-Gunnar 
Nordlander (S) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Anders Häggkvist (C) till ledamot tillika 
ordförande i socialutskottet i Lars-Gunnar Nordlanders (S) ställe. 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till ersättare i 
socialutskottet. 

Ovanstående beslut gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Lars-Gunnar Nordlanders (S) uppdrag som ordförande i socialutskottet 
upphör enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen vid årsskiftet 2020–2021. 
Kommunstyrelsen utsåg, då beslutet fattades, ingen person att efterträda 
Nordlander. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer, med 
verkan från och med 2021-01-01, honom till ledamot tillika ordförande i 
socialutskottet i Lars-Gunnar Nordlanders (S) ställe samt att kommun-
styrelsen väljer, med verkan från och med 2021-01-01, Nordlander till 
ersättare i socialutskottet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen enligt hans yrkande väljer 
honom till ledamot i socialutskottet i Nordlanders ställe och finner att svaret 
är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen enligt hans yrkande väljer 
honom också till ordförande i socialutskottet och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen enligt hans yrkande väljer 
Nordlander till ersättare i socialutskottet och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
HR-avdelning 
Kommunsekreterare 
Valda

23



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 323 Dnr Ks 2020/1014 

Justerandes sign.

Val av ombud med ersättare till föreningen Sveriges 
vattenkraftkommuner 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till kommunens 
ombud till föreningen Sveriges vattenkraftkommuner samt väljer Anders 
Häggkvist (C) till hans ersättare.  

Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

För att ta tillvara kommunens intressen i föreningen Sveriges 
vattenkraftkommuner har kommunen ett ombud (med en ersättare) som får 
företräda kommunen vid föreningens årsstämma. Dessa ombud utses av 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer, med 
verkan från och med 2021-01-01, Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
kommunens ombud till föreningen samt väljer Anders Häggkvist (C) till 
hans ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Valda

24



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 324 Dnr Ks 2020/1015 

Justerandes sign.

Val av ombud med ersättare till Härjegårdar fastighets 
AB 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till kommunens 
ombud till bolaget samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

För att ta tillvara kommunens ägarintressen vid Härjegårdar fastighets AB:s 
bolagsstämma har kommunen ett ombud (med en ersättare) som vid 
stämman får företräda kommunen som aktieägare. Dessa ombud utses av 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer, med 
verkan från och med 2021-01-01, Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
kommunens ombud till bolaget samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans 
ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 325 Dnr Ks 2020/1016 

Justerandes sign.

Val av ombud med ersättare till Inlandskommunernas 
ekonomiska förening 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till kommunens 
ombud till föreningen samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Beslutet gäller från och med 2020-01-01. 

ÄRENDE 

För att ta tillvara kommunens intressen i inlandskommunernas ekonomiska 
förening har kommunen ett ombud (med en ersättare) som får företräda 
kommunen vid föreningens årsstämma. Dessa ombud utses av 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C)  yrkar att kommunstyrelsen väljer, med 
verkan från och med 2021-01-01, Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
kommunens ombud till föreningen samt väljer Anders Häggkvist (C) till 
hans ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 326 Dnr Ks 2020/1017 

Justerandes sign.

Val av ledamot och ersättare till primärkommunala 
samverkansrådet 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till kommunens 
ledamot i rådet samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 

Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Primärkommunala samverkansrådet är ett samrådsorgan där länets 
primärkommuner diskuterar samverkan med region Jämtland/Härjedalen. 
Kommunen deltar i rådet med en ledamot och en ersättare, vilka utses av 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer, med 
verkan från och med 2021-01-01, Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
kommunens ledamot i rådet samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans 
ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 327 Dnr Ks 2020/1018 

Justerandes sign.

Val av ledamot och ersättare till Region Jämtland 
Härjedalens samverkansråd 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen väljer Lars-Gunnar Nordlander (S) till kommunens 
ledamot i rådet samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans ersättare. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Region Jämtland/Härjedalens samverkansråd är ett organ för samråd mellan 
region Jämtland/Härjedalen samt de i regionen ingående kommunerna. 
Kommunen deltar i rådet med en ledamot samt en ersättare. Dessa utses av 
kommunstyrelsen. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer, med 
verkan från och med 2021-01-01, Lars-Gunnar Nordlander (S) till 
kommunens ledamot i rådet samt väljer Anders Häggkvist (C) till hans 
ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 328 Dnr Ks 2020/1019 

Justerandes sign.

Val av en kommunstyrelsens representant, tillika 
ordförande, i Vajmaan Gïele 

BESLUT 

Kommunstyrelsen väljer i Anders Häggkvists (C) ställe Lars-Gunnar 
Nordlander (S) till ledamot tillika ordförande i rådet. 

Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Vajmaan Gïele, samiska rådet, är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för samer och kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utser två ledamöter med ersättare till rådet. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen i hans ställe 
väljer, med verkan från och med 2021-01-01, Lars-Gunnar Nordlander (S) 
till ledamot tillika ordförande i rådet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Sekreterare Vajmaan gïele 
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 329 Dnr Ks 2020/1020 

Justerandes sign.

Val av en kommunstyrelsens representant, tillika 
ordförande, i Härjedalens råd för pensionärer och 
funktionsnedsatta 

BESLUT 

 Kommunstyrelsen väljer i Lars-Gunnar Nordlanders (S) ställe Anders 
Häggkvist (C) till ledamot tillika ordförande i Härjedalens råd för 
pensionärer och funktionsnedsatta. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 

ÄRENDE 

Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta är ett organ för 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationer/-handikapporganisationer och kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utser två ledamöter med ersättare. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen i hans ställe väljer, 
med verkan från och med 2021-01-01, Anders Häggkvist (C) till ledamot 
tillika ordförande i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 330  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Beslut om bildande av naturreservatet Övre Rånddalen, Länsstyrelsen 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten, Boverket 

Dom, i mål T 2621-19, Östersunds tingsrätt. Dnr Ks 2019/527 

Erbjudande att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator, 
Regeringen 

Förlängningsåren 2021–2022, Leader sjö, skog och fjäll. Dnr Ks 2020/1000 

Information om Länsstyrelsen Jämtlands läns plan för övertagande av 
kommunal räddningstjänst, Länsstyrelsen Jämtland 

Information om ändring av postnummer, Postnord AB 

Jämtlands läns författningssamling, Länsstyrelsen Jämtland 

Kontroll av livsmedelsverksamheter, miljö- och byggnämnden. Dnr Ks 
2020/230 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL; nu fråga om 
avvisning, Förvaltningsrätten Härnösand. Dnr Ks 2018/124 

Protokoll 2020-10-05, Primärkommunala samverkansrådet 

Protokoll 2020-10-05, Regionens samverkansråd 

Protokoll 2020-11-09, § 63, Sammanslagning av gemensamma nämnder, 
Regionens samverkansråd 

Protokoll 2020-11-09, Primärkommunala samverkansrådet 

Protokoll 2020-11-09, Regionens samverkansråd 

Protokoll 2020-11-10, § 198 – Postortsbyte för Storhogna kommer inte 
genomföras, kommunstyrelsen Bergs kommun 

Protokoll 2020-11-13, § 27 – Hemställan om hantering av särskilda medel 
från regeringen angåendeoperativ ledning av räddningstjänsten, 
Räddningstjänsten Jämtland 

Protokoll 2020-11-17, § 170, Upphandling Särskild kollektivtrafik Berg, 
Härjedalen, Krokom, Strömsund, Regionala utvecklingsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 330, fortsättning  

Justerandes sign.

Protokoll Hrpf 2020-11-04 

Protokoll Samverkansmöte Bildningsförvaltningen 2020-05-07 

Protokoll Samverkansmöte samhällsutveckling 2020-09-20 

Protokoll Samverkansmöte Tillväxt och utveckling 2020-08-24 

Protokoll Socialsamverkan 2020-10-26 

Protokoll Socialsamverkan 2020-11-23 

Protokoll styrelsemöte vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 2020-
12-10 

Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna 
till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, Regeringen 

Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, 
Regeringen 

Årsredovisning 2019, Ljunsan Voxnans Vattenvårdsförbund 

Överklagan – beslut om hastighetsbegränsning väg E45 i Jämtlands län, 
Trafikverket. Dnr Ks 2020/1008 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 331  

Justerandes sign.

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut som kan 
överklagas med laglighetsprövning och som fattats sedan senaste 
kommunstyrelsesammanträde. 

Ärende Beslutsfattare 
Anställningar november Rektorer 

Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Kökschef 
Fritidschef 
Områdeschef 

Anställningar oktober Kommunchef 
Rektorer 
Avdelningschef 
Enhetschefer 
Kökschef 
Områdeschef 
Verksamhetskoordinator 
Förskolechefer 

Kursbidrag, Dnr Ks 2020/44 Fritidschef 

Avskrivningar fordringar oktober–november Ekonomichef 

 
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 332 Dnr Ks 2020/386 

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020 

BESLUT 

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS), för kvartal tre 2020, 
delges kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartalsvis till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport som redogör för antalet 
gynnande beslut enligt dessa lagar som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum, samt antalet gynnande beslut där verkställigheten har 
avbrutits och inte återupptagits inom tre månader. 

Rapporten sak 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. 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 333  

Justerandes sign.

Övrig fråga, rapport från styrelsemöte i 
Inlandskommunernas ekonomiska förening 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) lämnar nedanstående information, med 
anledning av vad som utspelats på det senaste styrelsesammanträdet i 
Inlandskommunernas ekonomiska förening (IEF). 

IEF:s ordförande Karin Malmfjord kommer att lämna sitt uppdrag, 
föreningens valberedning önskar få förslag på ny ordförande. Utöver detta 
finns också en plats ledig i föreningens valberedning. 

Föreningen har uttryckt önskemål att Inlandsbanan AB:s VD Peter Ekholm 
ges tillfälle att informera kommunstyrelsen om aktuellt arbete i bolaget. 

Den av Trafikverket genomförda sänkningen av hastighetsbegränsningar på 
vissa vägsträckor inom kommunen kommer innebära att väghållningen på 
dessa sträckor blir sämre, då hastighetsbegränsningen är avgörande för 
vilken standard på väghållning som ska tillämpas. 

_____
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KS § 334 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

Dnr Ks 2020/966 

Justerandes sign.

Framtid för träbjörnen i Sveg 

BESLUT 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet i sak vid sammanträdet 2021-02-18. 

ÄRENDE 

I slutet av oktober genomförde en fristående besiktningsman en besiktning 
av träbjörnen i Sveg. Det konstaterades då, att björnens hållfasthet är så dålig 
att konstruktionen riskerar att rasa. Enligt besiktningsmannen är de enda 
alternativ som finns att bygga om björnen eller riva den. Besiktningsmannen 
kan inte rekommendera att björnen återuppbyggs. I alla fall inte med samma 
konstruktion som den en gång byggdes med. 

Kommunen har fått indikationer om att det kan finnas intresse hos enskilda 
intressenter att ta över och rusta upp björnen. Inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december förväntas Härjegårdar kunna presentera ett 
förslag för träbjörnens framtid. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunstyrelsen behandlar ärendet i sak vid sammanträdet 2021-02-18. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 335  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar en information om kommunens 
ekonomiska ställning till och med november 2020. Enligt ekonomi-
avdelningens senaste prognos kommer kommunens resultat i år att vara ett 
överskott om 17,2 miljoner kronor. 

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2020-12-16 

KS § 336  

Justerandes sign.

Övrig fråga, naturreservat övre Rånddalen 

BESLUT 

Kommunchefen får i uppdrag att se över ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden vad gäller yttranden inför 
bildandet av till exempel nationalparker, naturreservat och liknande 
skyddsområden. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att undersöka hur kommunen respektive 
länsstyrelsen handlagt det specifika ärendet ”naturreservat övre Rånddalen”. 
 
Uppdragen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-18. 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) frågar hur kommunen agerade gentemot länsstyrelsen 
inför myndighetens beslut att inrätta ett naturreservat i övre Råndalen. 
Ordförande Anders Häggkvist (C) svarar att miljö- och byggnämnden har 
lämnat länsstyrelsen remissvar inför beslutet att inrätta naturreservat. 

YRKANDE 

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att 
se över ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och miljö- och 
byggnämnden vad gäller yttranden inför bildandet av till exempel 
nationalparker, naturreservat och liknande skyddsområden. Häggkvist yrkar 
vidare att kommunchefen får i uppdrag att undersöka hur kommunen 
respektive länsstyrelsen handlagt det specifika ärendet ”naturreservat övre 
Rånddalen” och därefter redovisa resultatet av undersökningarna vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag 
att se över ansvarsfördelningen enligt yrkande och finner att svaret är ja.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen också ger kommunchefen i 
uppdrag att enligt yrkandet undersöka handläggningen av ärendet och finner 
att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef

38


	Protokoll förstasida
	Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans
	KS § 307 2020-12-16
Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans

	Lofsdalen 26:1 Detaljplan, yttrande till överklagan
	KS § 308 2020-12-16
Lofsdalen 26:1 Detaljplan, yttrande till överklagan
	Sida 1
	Sida 2

	KS § 309 2020-12-16
Fördelning av riksnorm 2021

	Leader Hälsingebygden
	Beslut KS 2020-12-16
Leader Hälsingebygden, information

	Nya avfallsföreskrifter och taxa
	Beslut KS 2020-12-16
Nya avfallsföreskrifter och taxa, information

	Gemensamma miljö- och byggavdelningens verksamheter
	Beslut KS 2020-12-16
Gemensamma miljö- och byggavdelningens verksamheter, information

	Covid19-pandemi
	Beslut KS 2020-12-16
Covid19-pandemi, information

	Dataskydd
	Beslut KS 2020-12-16
Dataskydd, information

	Syfte med och organisation av kulturskola och fritidsgårdsverksamhet
	Beslut KS 2020-12-16
Syfte med och organisation av kulturskola och fritidsgårdsverksamhet
	Sida 1
	Sida 2


	Granskning av ekonomistyrning inom samhällsbyggnadsförvaltningen
	Beslut KS 2020-12-16
Granskning av ekonomistyrning inom samhällsbyggnadsförvaltningen

	Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2020-07-31
	Beslut KS 2020-12-16
Revisionsrapport, granskning av delårsrapport 2020-07-31

	Kommunstyrelsens delegationsordning
	Beslut KS 2020-12-16
Kommunstyrelsens delegationsordning

	Riktlinjer för flaggning i Härjedalens kommun
	Beslut KS 2020-12-16
Riktlinjer för flaggning i Härjedalens kommun

	Snöprojektet i Sveg
	Beslut KS 2020-12-16
Snöprojektet i Sveg
	Sida 1
	Sida 2


	Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Karin Holmin (VH)
	Beslut KS 2020-12-16
Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Karin Holmin (VH)

	Val av ordförande i socialutskottet efter Lars-Gunnar Nordlander (S)
	KS §  2020-12-16
Val av ordförande i socialutskottet efter Lars-Gunnar Nordlander (S)

	Val av ombud med ersättare till föreningen Sveriges vattenkraftkommuner
	Beslut KS 2020-12-16
Val av ombud med ersättare till föreningen Sveriges vattenkraftkommuner

	Val av ombud med ersättare till Härjegårdar fastighets AB
	Beslut KS 2020-12-16
Val av ombud med ersättare till Härjegårdar fastighets AB

	Val av ombud med ersättare till Inlandskommunernas ekonomiska förening
	Beslut KS 2020-12-16
Val av ombud med ersättare till Inlandskommunernas ekonomiska förening

	Val av ledamot och ersättare till primärkommunala samverkansrådet
	Beslut KS 2020-12-16
Val av ledmot och ersättare till primärkommunala samverkansrådet

	Val av ledamot och ersättare till Region Jämtland Härjedalens samverkansråd
	Beslut KS 2020-12-16
Val av ledamot och ersättare till Region Jämtland Härjedalens samverkansråd

	Val av en kommunstyrelsens representant, tillika ordförande, i Vajmaan Gïele
	Beslut KS 2020-12-16
Val av en kommunstyrelsens representant, tillika ordförande, i Vajmaan Gïele

	Val av en kommunstyrelsens representant, tillika ordförande, i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta
	Beslut KS 2020-12-16
Val av en kommunstyrelsens representant, tillika ordförande, i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta

	Meddelanden
	Beslut KS 2020-12-16
Meddelanden
	Sida 1
	Sida 2


	Delegationsbeslut
	Beslut KS 2020-12-16
Delegationsbeslut

	Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020
	Beslut KS 2020-12-16
Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2020

	Övrig fråga, rapport från styrelsemöte i Inlandskommunernas ekonomiska förening
	Beslut KS 2020-12-16
Övrig fråga, rapport från styrelsemöte i Inlandskommunernas ekonomiska förening

	Framtid för träbjörnen i Sveg
	Beslut KS 2020-12-16
Framtid för träbjörnen i Sveg

	Ekonomisk uppföljning
	Beslut KS 2020-12-16
Ekonomisk uppföljning

	Övrig fråga, naturreservat övre Rånddalen
	Beslut KS 2020-12-16
Övrig fråga, naturreservat övre Rånddalen




