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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 31  

Justerandes sign.

Arbetsgivarfrågor, information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander informerar kommunledningsutskottet om 
arbetet i ”heltidsresan”, vilket är ett projekt som syftar till att heltidsarbete 
ska bli norm i kommunen. Kommunen har nu i samförstånd med Kommunal 
beslutat att pausa arbetet med heltidsresan. Flera kommuner i landet har 
fattat samma beslut och sannolikt kommer Heltidsresan att i centrala 
förhandlingar tas upp igen. 

Gyllander redogör också för kartläggningen av kommunens lönenivå inom 
olika yrkeskategorier. Generellt kan man säga att kommunens lönenivåer 
jämfört med länets övriga kommuner tycks vara medelhöga, i vissa fall höga. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 32 Dnr Ks 2020/966 

Justerandes sign.

Framtid för träbjörnen i Sveg, information 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen gav den 18 februari kommunledningsutskottet uppdraget 
att hålla kontakt med intressenter som kan tänka sig att ta över ansvaret för 
träbjörnen i Sveg. Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) redovisar vad 
som hittills framkommit i denna process. 

Kommunledningsutskottet har sammanträtt med den så kallade 
Björngruppen, för att diskutera möjligheter att överlåta björnen. 
Björngruppens ambition är att om de övertar björnen låta den stå kvar samt 
vidareutveckla området närmast björnen. En möjlig lösning är att ge gruppen 
en option att köpa fastigheten, så att köpet inte genomförs förrän finansiering 
till det fortsatta projektet är säkrat. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 33 Dnr Ks 2020/1030 

Justerandes sign.

Snöprojektet i Sveg 

BESLUT 

Utbyggnad av snöproduktionssystem på Svegs skidstadion och vid 
Björnbergets alpinanläggning betraktas fortsättningsvis som två skilda 
projekt, av vilka utbyggnaden på skidstadion ska prioriteras.  

Kommunchefen får uppdraget att undersöka om den till sommaren planerade 
asfalteringen av planen på skidstadion kan senareläggas. 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander informerar kommunledningsutskottet om 
arbetet i det så kallade Snöprojektet. Utskottet har redan fått en information 
och rekommendation om vilken teknik som kan respektive bör användas i 
utbyggnaden. 

Ekonomi 
Nödvändiga investeringar beräknas vid skidstadion uppgå till 4,2-4,5 
miljoner kronor och vid Björnberget till 7 miljoner kronor. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att utbyggnad av 
snöproduktionssystem på Svegs skidstadion och vid Björnbergets 
alpinanläggning fortsättningsvis betraktas som två skilda projekt, av vilka 
utbyggnaden på skidstadion ska prioriteras. Nordlander yrkar vidare att 
kommunchefen får uppdraget att undersöka om den till sommaren planerade 
asfalteringen av planen på skidstadion kan senareläggas. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 34  

Justerandes sign.

Ägardirektiv Härjegårdar fastighets AB 

ÄRENDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) önskar tillsammans med 
kommunledningsutskottet diskutera nya ägardirektiv till Härjegårdar 
fastighets AB. Bolagets ledning har meddelat kommunen att den 
bestämmelse som finns i de nu gällande ägardirektiven, att bolaget får sälja 
fastigheter upp till ett värde av fem miljoner kronor, är begränsande och 
borde höjas till tio miljoner kronor. Sedan bolaget lämnade dessa synpunkter 
har en rad andra frågor av mer principiell karaktär väckts och Nordlander 
menar att det kan finnas behov att se över företagets verksamhet och 
organisation i stort. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 35  

Justerandes sign.

Covid19-pandemi, information 

ÄRENDE 

Kommunchef Gunnel Gyllander informerar kommunledningsutskottet om 
den senaste utvecklingen i kommunens hantering av Covid19-pandemin. 
Den konstaterade smittspridningen i kommunen har minskat markant. Sedan 
den 8 maj finns ingen smittad brukare i vården. En så kallad screening av 
140 gymnasieelever har genomförts, ingen konstaterades vara Covid-positiv.  

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 36  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning, information 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunledningsutskottet en 
ekonomisk uppföljning till och med april 2021. Relativt till budget har 
kommunen hittills gjort ett negativt resultat om cirka 4,3 miljoner kronor. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 37 Dnr Ks 2021/231 

Justerandes sign.

Budget 2022 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet fastställer ramfördelningen till grund för det 
fortsatta budgetarbetet. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska senast före utgången av november månad varje år 
fastställa en budget för nästkommande verksamhetsår. Kommunledning-
sutskottet diskuterar olika förslag till budget 2022. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
fastställer den ramfördelning som ligger till grund för det fortsatta 
budgetarbetet. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 38 Dnr Ks 2021/263 

Justerandes sign.

Årsredovisning 2020 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar årsredovisningen enligt bilagt förslag. 

ÄRENDE 

I kommunens egen redovisning råder det till skillnad mot i privata företags 
redovisning förbud mot att skriva upp anläggningstillgångarna. I de samman-
ställda koncernräkenskaperna elimineras därför det som koncernbolagen har 
redovisat i sina uppskrivningsfonder (162,5 miljoner kronor). Uppskrivnings-
fonderna är i bolagens balansräkningar redovisade som eget kapital. Elimi-
neringen sker därför genom att minska eget kapital med 162,5 miljoner kronor 
och minska anläggningstillgångarna med motsvarande belopp. 
 
Vid granskning av bolagens årsredovisningar har det visat sig att avsättningen 
för uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfonderna inte eliminerats. Det 
resulterade i en för låg eliminering av kommunkoncernens anläggnings-
tillgångar. Ytterligare 14,8 miljoner kronor som avser koncernbolagens upp-
skrivningar bör elimineras ur årsredovisningen. Elimineringen sker förslagsvis 
genom att värdet på anläggningstillgångarna minskar med 14,8 miljoner kronor 
och att andra avsättningar minskar med motsvarande belopp. Detta får till följd 
att koncernens balansräkning minskar med 14,8 miljoner kronor på både 
tillgångssidan och skuldsidan. 
 
I balansräkningen på sidan 26 i årsredovisningen bör summan anläggnings-
tillgångar för koncernen minskas med 14,8 miljoner kronor och summa 
avsättningar för koncernen bör minskas med samma belopp. Det bör också 
ändras vilka tillgångsslag inom anläggningstillgångarna som elimineringarna 
förs emot. Förändringarna leder till att noterna 8, 9, 10 och 16 för koncernen 
bör uppdateras. 

Ekonomi 
Ingen effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ändrar 
årsredovisningen enligt bilagt förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 39 Dnr Ks 2021/278 

Justerandes sign.

Förändrad period för delårsrapport 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar från och med verksamhetsåret 2021 perioden för 
delårsrapport till januari-augusti. 

ÄRENDE 

Kommunen följer månatligen upp det ekonomiska utfallet och upprättar 
delårsrapport för perioden januari-juli. Enligt kommunallagen samt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning ska minst en gång under räkenskaps-
året en särskild redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och 
ekonomin från räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 
 
I den månatliga uppföljningen periodiseras kostnader och intäkter i till-
räcklig omfattning för att resultatutvecklingen och avvikelser löpande ska 
kunna följas upp under året. I tertialrapport (4 mån) och delårsrapport görs 
en noggrannare periodisering av kostnader och intäkter, där ekonomi-
avdelningen följer upp verksamhetsmålen och lämnar en prognos för årets 
resultat. Om delårsrapporten ändras till att avse 8 månader blir det en 
jämnare fördelning av uppföljningen under året och sommarmånadernas 
merkostnader kan inkluderas i delårsrapporten. 

Ekonomi 
Beslutet har ingen effekt på kommunens ekonomi 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen från och med 
verksamhetsåret 2021 ändrar perioden för delårsrapport till januari-augusti.  

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar att 
kommunledningsutskottets förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsförvaltningens. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 40 Dnr Ks 2021/319 

Justerandes sign.

Finansiering av löpande verksamhet i Vatten och 
Miljöresurs i Berg Härjedalen AB 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar, under villkor att bolagsstyrelsen ställt sig positivt 
till detta, Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB ett amorteringsfritt 
lån på 40 000 000 kronor till en fast ränta på 1,75 % under perioden 
2021-07-01—2024-12-31. 

ÄRENDE 

Kommunens VA- och renhållningsverksamhet bedrivs numera i bolagsform 
vilket innebär att verksamhetens kostnader hanteras i bolaget. Den 
taxefinansierade verksamhetens intäkter ligger dock, som tidigare, kvar i 
kommunen och faktureras i huvudsak fyra gånger per år i efterskott. 
 
Bolaget har hittills finansierats genom månatliga à conton som då inte 
kunnat specificeras på drift VA, drift renhållning etcetera då faktureringen 
behövts göras i början på varje månad. Om bolaget beviljas ett lån som 
finansierar två månaders drift, kan man löpande månatligen fakturera en 
komplett faktura till respektive ägarkommun där bolagets olika kostnader 
kan specificeras. 

Ekonomi 
Genom lånet får kommunen en ränta på bolagets finansiering som idag 
saknas. Beslutet innebär en extra likviditetspåfrestning på kommunen på 
20 000 000 kronor.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Vatten 
och miljöresurs i Berg Härjedalen AB ett amorteringsfritt lån på 40 000 000 
kronor till en fast ränta på 1,75 % under perioden 2021-07-01—2024-12-31. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Åke Remén (V) och 
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens, med ändringen att lånet ska 
villkoras med att också bolagets styrelse ställer sig positiv till det. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 41 Dnr Ks 2021/383 

Justerandes sign.

Telefonpolicy 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet upphäver telefonpolicyn, vilken ersätts av 
information på ”insidan”. 

ÄRENDE 

Nuvarande Telefonpolicy antogs 2008 och är idag omodern. Det som idag 
fortfarande är tillämpligt kan ersättas med ny och/eller kompletterande 
information på intranätet Insidan. 

Ekonomi 
Ingen förväntad ekonomisk effekt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsutskottet 
upphäver telefonpolicyn, vilken ersätts av information på ”insidan”. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
IT chef/Kanslichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 42 Dnr Ks 2021/341 

Justerandes sign.

Överklagat beslut, Kommunfullmäktige §§ 1-36/2021 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet ändrar kommunledningsförvaltningens förslag så 
att andra meningen i andra stycket stryks. 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige överlämnar till förvaltningsrätten bilagt förslag till 
yttrande som sitt eget. 

ÄRENDE 

Ted Länsberg, Sverigedemokraterna Härjedalen, har överklagat 
kommunfullmäktige 29 mars 2021, §§1-36. Länsberg anför 
1. Att mötet inte uppfyllde regeln om att man ska kunna se alla ledamöter 
under mötet 
2. Att tekniken inte höll måttet med ständiga avbrott, dåligt ljud och fryst 
bild. 
3. Ifrågasätter starkt demokratin och ansvaret i beslut tagna under dessa 
omständigheter 
4. Under de sista 15 minuterna av mötet tas 10 beslut utan en enda motfråga 
eller kommentar från någon, t ex ett beslut om att tilldela 60 miljoner kronor 
för renovering av Hede skola utan en enda kommentar eller fråga om 
finansiering. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande till 
förvaltningsrätten. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige till 
förvaltningsrätten överlämnar kommunledningsförvaltningens förslag till 
yttrande som sitt eget. 

YRKANDE 

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunledningsutskottets förslag ska vara 
detsamma som kommunledningsförvaltningens, med ändringen att andra 
meningen i andra stycket stryks. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 42,  fortsättning Dnr Ks 2021/341 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Häggkvist 
ändringsyrkande och finner att svaret är ja. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 43 Dnr Ks 2021/133 

Justerandes sign.

Föreläggande för Bruksvallarnas avloppsreningsverk , 
Funäsdalen 85:3 

BESLUT 

Kommunledningsutskottet sänder bilagd redovisning gällande 
Bruksvallarnas avloppsreningsverk till Miljö och byggnämnden. 

ÄRENDE 

Miljö- och byggnämnden har förelagt kommunen att dels inte utan tillstånd 
driva Bruksvallarnas avloppsreningsanläggning på tillståndspliktig nivå, vid 
2 000 personekvivalenter eller mer (förbud), dels senast den 31 maj till 
nämnden lämna uppgifter om beräkningsunderlag och beräkning av den 
maximala genomsnittliga veckobelastningen för anläggningen samt därefter 
årligen i rapport för verksamheten lämna sådana uppgifter. 

Bruksvallarnas avloppsreningsverk har ett tillstånd att ansluta en belastning 
om 2 000 personekvivalenter. Vatten och Miljöresurs har under påsk 2016, 
2017 och 2021 genomfört mätningar av genomsnittlig veckoförbrukning. 
Vid senaste mätningen visade det att belastningen var 2 815 
personekvivalenter. Medelbelastningen över året är dock väldigt mycket 
lägre vilket visar att det är endast ett fåtal veckor per år som belastningen är 
hög. Avloppsreningsverket har även en god dimensionering och de 
utsläppskrav som finns för anläggningen klaras. Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund (LVVF) har även genomfört mätningar under påsken 
2021 och dessa visar att Lill-Ljusnan har goda förutsättningar att ta emot 
utsläpp av det renade avloppsvattnet, då vattnet i recipienten är naturligt 
näringsfattigt. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att 
kommunledningsutskottet sänder bilagd redovisning gällande Bruksvallarnas 
avloppsreningsverk till Miljö och byggnämnden. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Vatten och 
miljöresurs förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljö- och byggnämnden



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 44 Dnr Ks 2020/997 

Justerandes sign.

Gemensamt bolag för framställning av biogas 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Härjedalens kommun bildar tillsammans med Bräcke, Ragunda, 
Strömsund, Åre, Berg, och Östersund (genom Östersunds Rådhus AB) och 
Krokoms kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB. 

2. Härjedalens kommun godkänner föreslagen bolagsordning för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 

3. Härjedalens kommun godkänner föreslaget aktieägaravtal för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 

4. Härjedalens kommun godkänner föreslaget samverkansavtal för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 

5. Härjedalens kommun godkänner föreslaget ägardirektiv för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 

6. Härjedalens kommun tillskjuter 500 kr i aktiekapital vilket finansieras via 
eget kapital. 

7. Härjedalens kommun tillskjuter, efter anmodan från Biogas i Jämtland-
Härjedalen AB, 1 400 000 kr i villkorat aktieägartillskott vilket finansieras 
genom upplåning och återbetalas när Biogas i Jämtland Härjedalen Biogas 
uppvisar positivt resultat. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter anmodan 
från Biogas i Jämtland Härjedalen AB, fatta beslut om utbetalning inom 
ramen för beslutat belopp. 

8. Härjedalens kommun utser xx till ordinarie ledamot till styrelsen för 
bolaget och yy till ersättare. 

ÄRENDE 

Regeringen har beslutat att senast 31 december 2023 så ska minst 75 % av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Med anledning 
av regeringens beslut initierade Östersunds kommun i juni 2019 ett uppdrag 
att ta fram ett länsgemensamt förslag gällande en rötgasanläggning, belägen i 
Östersunds kommun. Syftet med anläggningen är att tillhandahålla hantering 
av kommunernas matavfall, samt övrigt organiskt avfall inom området. 
Insamling substrat ska ske genom att kommuner ordnar insamling av 
matavfallet, som ska sorteras i papperspåsar, från hushållen.  
 
Bolaget ska även ta emot övrigt biologiskt avfall, som gödsel från lantbruket, 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens Kommunledningsutskott 
2021-05-26 

KLU § 44,  fortsättning Dnr Ks 2020/997 

Justerandes sign.

restprodukter livsmedelsindustrin, etc. Det övriga avfallet kan transporteras 
direkt från producent till anläggningen, antingen genom att bolaget ordnar 
transporten, eller att leverantören ordnar transport själv.  
 
Anläggningen kommer årligen ta emot ca 33 000 ton substrat varav ca 10 
000 ton matavfall och producera 26,7 GWh fordonsgas, vilket motsvarar 
drift av ca 65-75 bussar i linjetrafik, ca 3 900 000 km. Anläggningen 
kommer dessutom årligen att producera ca 26 000 ton KRAV-certifierat 
biogödsel som kan användas av länets lant- och skogsbrukare.  
 
Placeringen av anläggningen ska ske på Gräfsåsen, Östersund. På 
anläggningen ska det finnas mottagningshall med kontor/laboratorium, för-
behandling, en rötkammare med möjlighet till utbyggnad, tank för flytande 
gödsel med lagring av rågas, kompostseparering/komposthall för hantering 
av fast biogödsel. 
 
Anläggningen ska byggas och drivas genom samverkan mellan kommunerna 
i länet i ett aktiebolag, Biogas i Jämtland Härjedalen AB. Bolaget ägs till 
96,5 % av Östersunds kommun och Åre, Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, 
Ragunda och Strömsund äger 0,5 % av aktierna vardera. 

Ekonomi 
Bolaget finansieras de första åren genom aktieägartillskott och upplåning 
genom Östersunds kommuns internbank. Investeringen är 152 Mkr netto 
efter bidrag från Klimatklivet.  

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
 
1. Härjedalens kommun bildar tillsammans med Bräcke, Ragunda, 
Strömsund, Åre, Berg, och Östersund (genom Östersunds Rådhus AB) och 
Krokoms kommun bolaget Biogas i Jämtland-Härjedalen AB. 
 
2. Härjedalens kommun godkänner föreslagen bolagsordning för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 
 
3. Härjedalens kommun godkänner föreslaget aktieägaravtal för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 
 
4. Härjedalens kommun godkänner föreslaget samverkansavtal för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 
 
5. Härjedalens kommun godkänner föreslaget ägardirektiv för Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB. 
 
6. Härjedalens kommun tillskjuter 500 kr i aktiekapital vilket finansieras via 
eget kapital. 
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7. Härjedalens kommun tillskjuter, efter anmodan från Biogas i Jämtland-
Härjedalen AB, 1 400 000 kr i villkorat aktieägartillskott vilket finansieras 
genom upplåning och återbetalas när Biogas i Jämtland Härjedalen Biogas 
uppvisar positivt resultat. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter anmodan 
från Biogas i Jämtland Härjedalen AB, fatta beslut om utbetalning inom 
ramen för beslutat belopp. 
 
8. Härjedalens kommun utser xx till ordinarie ledamot till styrelsen för 
bolaget och yy till ersättare. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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Årsredovisning 2020 Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättat 
årsredovisning över förbundets verksamhet 2020 och revisorerna har yttrat 
sig över densamma. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet 
Jämtlands län 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Styrelsen för samordningsförbundet i Jämtlands län (Samjamt) har upprättat 
årsredovisning över förbundets verksamhet 2020 och revisorerna har yttrat 
sig över densamma. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsutskottet 
föreslår att kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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Revidering av reglemente för Trygghets- och 
folkhälsoråd 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för Trygghets- och 
folkhälsoråd. 

ÄRENDE 

Ett förslag till reviderat reglemente för Trygghets- och folkhälsorådet i 
Härjedalens kommun har utarbetats utifrån synpunkter från rådet vid dess 
möte de 10 november ifjol. 
 
Förslaget presenterades vid rådets möte den 22 april. Rådet föreslog vid 
mötet kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet. 
 
Förtydliganden har gjorts kring kommunens arbete med lägesbild kopplat till 
trygghet, brottsutveckling och folkhälsa samt samarbete med 
samverkansparter och rådets sammansättning. 
 
Det idag gällande reglementet antogs av kommunfullmäktige den 28 
september 2020, § 83. 

Ekonomi 
Förslaget har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
reviderat Reglemente för Trygghets- och folkhälsoråd. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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Bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 

ÄRENDE 

Förslag till nya bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 
har av kommunledningsförvaltningen tagits fram efter behov dels av att 
förtydliga för vilka uppdrag ersättning utgår och på vilka grunder, samt av 
att tydliggöra hur ersättningen, med avseende på rutiner för utbetalning med 
mera, ska administreras. 

Ekonomi 
Förslaget innebär inga ändringar i ersättningsnivåer. Förtydligandet att 
kommunen ersätter ledamöter i Härjedalens fjällmuseum AB:s styrelse samt 
att icke-tjänstgörande ersättares rätt till ersättning vid två tillfällen per år 
gäller även andra nämnder än kommunstyrelsen, kan komma att innebära en 
liten kostnadsökning för kommunen. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____
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Arkivreglemente 

BESLUT 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunfullmäktige antar nytt arkivreglemente. Reglementet gäller från 
2021-07-01. 

ÄRENDE 

Det nu gällande regelverket för arkivvård i Härjedalens kommun är i behov 
av revidering. 
 
Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras 
och att närmare precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de 
bestämmelser som följer av lag eller förordning. Det senast antagna regel-
verket, Kf §61 2015-04-13, saknar flera väsentliga delar som bör finnas med. 
 
Det finns även ett behov av att uppdatera språk och begrepp. I det utarbetade 
förslaget ändras därför begreppet dokumenthanteringsplan till informations-
hanteringsplan för att tydliggöra att allmänna handlingar inte enbart omfattar 
pappersbundna dokument. 

Ekonomi 
Revideringarna i arkivreglementet förväntas inte ha någon direkt effekt på 
kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar nytt 
arkivreglemente. Reglementet gäller från 2021-07-01. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____


	Protokoll förstasida
	Arbetsgivarfrågor
	Beslut KLU 2021-05-26
Arbetsgivarfrågor

	Framtid för träbjörnen i Sveg 
	Beslut KLU 2021-05-26
Framtid för träbjörnen i Sveg 

	Snöprojektet i Sveg
	Beslut KLU 2021-05-26
Snöprojektet i Sveg

	Ägardirektiv Härjegårdar fastighets AB
	Beslut KLU 2021-05-26
Ägardirektiv Härjegårdar fastighets AB

	Covid19-pandemi
	Beslut KLU 2021-05-26
Covid19-pandemi

	Ekonomisk uppföljning
	Beslut KLU 2021-05-26
Ekonomisk uppföljning

	Budget 2022
	Beslut KLU 2021-05-26
Budget 2022

	Årsredovisning 2020
	Beslut KLU 2021-05-26
Årsredovisning 2020

	Förändrad period för delårsrapport
	Beslut KLU 2021-05-26
Förändrad period för delårsrapport

	Finansiering av löpande verksamhet i Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB
	Beslut KLU 2021-05-26
Finansiering av löpande verksamhet i Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB

	Telefonpolicy 
	Beslut KLU 2021-05-26
Telefonpolicy 

	Överklagat beslut, Kommunfullmäktige §§ 1-36/2021
	Beslut KLU 2021-05-26
Överklagat beslut, Kommunfullmäktige §§ 1-36/2021
	Sida 1
	Sida 2


	Föreläggande för Bruksvallarnas avloppsreningsverk , Funäsdalen 85:3 
	Beslut KLU 2021-05-26
Föreläggande för Bruksvallarnas avloppsreningsverk , Funäsdalen 85:3 

	Gemensamt bolag för framställning av biogas 
	Beslut KLU 2021-05-26
Gemensamt bolag för framställning av biogas 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Årsredovisning 2020 Jämtlands Räddningstjänstförbund
	Beslut KLU 2021-05-26
Årsredovisning 2020 Jämtlands Räddningstjänstförbund

	Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet Jämtlands län
	Beslut KLU 2021-05-26
Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet Jämtlands län

	Revidering av reglemente för Trygghets- och folkhälsoråd
	Beslut KLU 2021-05-26
Revidering av reglemente för Trygghets- och folkhälsoråd

	Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda
	Beslut KLU 2021-05-26
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

	Arkivreglemente
	Beslut KLU 2021-05-26
Arkivreglemente


