
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

Plats och tid Medborgarhuset P1, 08:00–18:15 (ajournering 12:20–15:00) 
Beslutande Ledamöter 

Lars-Gunnar Nordlander (S), ordförande 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Mats Ericsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Billy Anklew (HP) §§ 55–81 
Olle Larsson (HP) 
Johan Fredholm (M) 
Magnus Karlsson (S) 
Åke Remén (V) 
Karin Holmin (VH) §§ 75–84 

 Tjänstgörande ersättare 
Bengt-Arne Persson (L) §§ 55–74 
Lars-Olof Mattsson (M) §§ 82–84 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Lars-Olof Mattsson (M) §§ 55–81 
Solveig Haugen (S) 

Övriga närvarande Emma Dufbäck, projektledare VA 2025 § 55 
Ola Regnander, ekonomichef §§ 55–74 
Katarina Järverup-Frisk, miljösamordnare Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB § 56 
Agneta Roberts, folkhälsosamordnare § 59 
Pär Olofsson, VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB §§ 59–60 
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB § 67 
Barbro Långström, ekonomichef Härjegårdar fastighets AB § 67 
Cecilia Norberg, VD Härjeåns kraft AB § 68 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 

Underskrifter 
 

Paragrafer 55–84 

Ordförande 
 

Lars-Gunnar Nordlander (S)  

Sekreterare 
 

Johan Höglund  

Justerare 
 

Åke Remén (V)  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

Justerandes sign.

Ärendelista 
 
§ 55 VA 2025  

§ 56 Avfallsplan Härjedalens kommun  

§ 57 Ekonomisk uppföljning  

§ 58 Revisionsrapport, granskning av intern kontroll 2020/1021 

§ 59 Genomförandeplan av arbetet med alkohol och 
drogpolitiska riktlinjer för Härjedalens kommun 
2017–2020 

2021/215 

§ 60 Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamhet under 2020 

 

§ 61 Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalens AB:s verksamhet under 2020 varit 
förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

2021/222 

§ 62 Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

2021/218 

§ 63 Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s 
verksamhet under 2020 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till ombud 

2021/219 

§ 64 Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s 
verksamhet under 2020 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till ombud 

2021/220 

§ 65 Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 
2020 varit förenlig med det kommunala ändamålet, 
samt instruktion till ombud 

2021/221 

§ 66 Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 
2020 varit förenlig med det kommunala ändamålet, 
samt instruktion till ombud 

2021/217 

§ 67 Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 2020  

§ 68 Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2020  

§ 69 Årsredovisning 2020 2021/263 

§ 70 Motion om att begränsa politikers arvoden 2020/969 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

Justerandes sign.

§ 71 Motion att återta förslaget att sälja Mobacka i 
Lillhärdal och istället göra Mobacka till ett 
omsorgsboende 

2020/821 

§ 72 Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem 2020/1001 

§ 73 Svar på överklagan av beslutet att flytta 
verksamheter vid arbetsmarknadsavdelningen till 
Senioren (Krediten 1–4) 

2020/404 

§ 74 Remiss, Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd 

2021/232 

§ 75 Remiss, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer 
och naturvård i skogen 

2021/212 

§ 76 Remiss, Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer 

2021/267 

§ 77 Meddelanden  

§ 78 Delegationsbeslut  

§ 79 Övrig fråga, statliga ersättningar till 
socialförvaltningens verksamheter 

 

§ 80 Övrig fråga, rättssäkert val till riksdag, kommun och 
landsting 

 

§ 81 Övrig fråga, skrivelse till Marie Hagsgård, 
Europarådet 

 

§ 82 Övrig fråga, Covid19-pandemin  

§ 83 Övrig fråga, brev från VD Härjegårdar fastighets 
AB till boende vid Senioren 

 

§ 84 Övrig fråga, förhandling i ett tvistemål där 
kommunen är part 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 55 Dnr Ks 2017/156 

Justerandes sign.

VA 2025, infomation 

ÄRENDE 

Projektledare Emma Dufbäck lämnar kommunstyrelsen en information om 
aktuellt arbete i projektet VA 2025. 

För närvarande revideras budget, tidsplan och projektdirektiven. 

I Funäsdalenområdet pågår förberedelser inför byggstarten av det nya 
avloppsreningsverket samt projektering i olika stadier av överförings-
ledningar mellan Ramundberget–Funäsdalen och Tänndalen–Funäsdalen. 
Mark- och miljödomstolen har ännu inte meddelat beslut angående 
kommunens överklagande av föreläggande att vidta åtgärder. 

I Vemdalenområdet undersöks för närvarande vilken verkan på Veman ett 
nytt avloppsreningsverk skulle ge. Dessutom pågår installation av biologisk 
rening vid Björnrikes avloppsanläggning, samt provborrning för nya 
vattentäkter. 

I Svegområdet pågår detaljprojektering för nytt avloppsreningsverk. 

I Lofsdalenområdet har projektet tills vidare pausats. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 56  

Justerandes sign.

Avfallsplan Härjedalens kommun, information 

ÄRENDE 

Miljösamordnare Katarina Järverup-Frisk lämnar kommunstyrelsen en 
information om arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för kommunen. 

Planens huvudsakliga inriktning kommer vara att undvika tillskapandet av 
avfall (som lämnas till energiförbränning eller till deponi) och istället främja 
ett cirkulärt bruk av resurser. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 57  

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning 

ÄRENDE 

Ekonomichef Ola Regnander lämnar kommunstyrelsen en information om 
kommunens ekonomiska ställning till och med mars 2021. 

Kommunens förvaltningar, undantaget kommunledningsförvaltningen 
redovisar för tillfället underskott relativt till vad som har budgeterats. Detta 
behöver dock inte betyda att årsresultatet blir ett underskott. Kommunens 
första årsprognos redovisas efter utgången av april. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 58 Dnr Ks 2020/1021 

Justerandes sign.

Revisionsrapport, granskning av intern kontroll 

BESLUT 

Kommunstyrelsen lämnar över svaret till revisorerna. 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige upphäver reglementet för internkontroll, fastställt av 
kommunfullmäktige 2013-11-27, § 172. 

ÄRENDE 

Kommunens revisorer har med hjälp av sina sakkunniga biträden granskat 
kommunens interna kontroll. Revisorernas bedömning är att 
kommunstyrelsen inte säkerställer en tillräcklig och effektiv kontroll. 
Revisorerna lämnar med anledning av detta förslag på åtgärder att vidta för 
att stärka kontrollen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
revisionsrapporten. 

FÖRSLAG 

Kommunledningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen lämnar över svaret till revisorerna.  

Kommunfullmäktige upphäver reglementet för internkontroll, fastställt av 
kommunfullmäktige 2013-11-27, § 172. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först 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 och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisorerna



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 59 Dnr Ks 2021/215 

Justerandes sign.

Redovisning av genomförandeplan av arbetet med 
alkohol och drogpolitiska riktlinjer för Härjedalens 
kommun 2017–2020, information 

ÄRENDE 

Alkohol- och drogsamordnare Agneta Roberts redovisar genomförande-
planen för arbetet med kommunens alkohol- och drogpolitiska riktlinjer. 

Kommunen har 11 mål i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Roberts redovisar till vilken grad respektive mål har uppfyllts. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 60  

Justerandes sign.

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamhet under 2020, information 

ÄRENDE 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s VD Pär Olofsson lämnar 
kommunstyrelsen en information om bolagets verksamhet under 2020. 

Olofsson går igenom bolagets resultat, övriga nyckeltal och viktiga händelser 
i bolaget under 2020. Olofsson går också igenom de senaste ägardirektiv 
som bolaget har fått samt revisorernas granskning av årsbokslut och 
internkontroll. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 61 Dnr Ks 2021/222 

Justerandes sign.

Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalens 
AB:s verksamhet under 2020 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen. 

Kommunen äger 50 % av Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 62 Dnr Ks 2021/218 

Justerandes sign.

Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen. 

Kommunen är ensam ägare av Härjegårdar fastighets AB. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 63 Dnr Ks 2021/219 

Justerandes sign.

Beslut om fastighetsbolaget Norkom AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen. 

Kommunen äger 50 % av Norkom AB. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 64 Dnr Ks 2021/220 

Justerandes sign.

Beslut om Härjedalens fjällmuseum AB:s verksamhet 
under 2020 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet, samt instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen. 

Kommunen äger 40 % av Härjedalens fjällmuseum AB. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 65 Dnr Ks 2021/221 

Justerandes sign.

Beslut om Inlandsbanan AB:s verksamhet under 2020 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen. 

Kommunen äger 6,5 % av Inlandsbanan AB. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 66 Dnr Ks 2021/217 

Justerandes sign.

Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2020 
varit förenlig med det kommunala ändamålet, samt 
instruktion till ombud 

BESLUT 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen varje år och för 
varje kommunalt bolag (helägda och delägda) fatta ett beslut om huruvida 
bolagets verksamhet under föregående år har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och om det utövats inom ramarna för de kommunala 
befogenheterna. 

Kommunstyrelsen företräder (genom ombud) också vid årsstämmor och 
liknande kommunens ägarintressen i bolagen. 

Kommunen äger 33,5 % av Härjeåns kraft AB. 

YRKANDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), 
Åke Remén (V) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till ett extra sammanträde den 5 maj. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 67  

Justerandes sign.

Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet under 2020, 
information 

ÄRENDE 

Härjegårdar fastighets AB:s VD Hans Heuser tillsammans med ekonomichef 
Barbro Långström lämnar kommunstyrelsen en information om bolagets 
verksamhet under 2020. 

Heuser och Långström går igenom bolagets resultat, övriga nyckeltal, viktiga 
händelser i bolaget under 2020 samt företagets största utmaningar de 
kommande åren. Heuser går också igenom de senaste ägardirektiv som 
bolaget har fått. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 68  

Justerandes sign.

Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2020, 
information 

ÄRENDE 

Härjeåns kraft AB:s VD Cecilia Norberg lämnar kommunstyrelsen en 
information om bolagets verksamhet under 2020. 

Norberg går igenom bolagets resultat, viktiga händelser i bolaget under 
2020, samt framtida planer och utmaningar för bolaget. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 69 Dnr Ks 2021/263 

Justerandes sign.

Årsredovisning 2020 

BESLUT 

Kommunstyrelsen fastställer kommunens årsredovisning 2020. 

ÄRENDE 

Förslag till årsredovisning 2020 presenteras för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska senast den 15 april varje år fastställa kommunens 
årsredovisning och därefter överlämna den till kommunfullmäktige. 

Ekonomichef Ola Regnander presenterar förslag till årsredovisning 2020. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen 
fastställer kommunens årsredovisning 2020. 

BESLUTSGÅNG 

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

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP), 
Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (V) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 70 Dnr Ks 2020/969 

Justerandes sign.

Motion om att begränsa politikers arvoden 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Ted Länsberg (SD) föreslår att politikernas arvoden begränsas till högst 
45 000 kronor för en tjänst på 100 %. 

Lars-Gunnar Nordlander (S), Anders Häggkvist (C) och Johan Fredholm (M) 
har gemensamt tagit fram ett svar till motionen, där de framhåller att den nu 
gällande nivån på arvoden beslutades av ett enigt kommunfullmäktige och 
att det finns ett egenvärde i att förutsättningarna för årsarvoderade politiker 
är desamma under hela mandatperioden. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Johan Fredholm (M) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Åke Remén (VH) och Bengt-Arne Persson (L) 
yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans (Nordlanders) 
eget yrkande eller enligt Larssons yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. Omröstning begärs. 

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

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

Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Olle Larsson (HP), Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (V). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
beslutar enligt Nordlanders yrkande. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 70, fortsättning Dnr Ks 2020/969 

Justerandes sign.

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP), 
Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (V) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 71 Dnr Ks 2020/821 

Justerandes sign.

Motion att återta förslaget att sälja Mobacka i Lillhärdal 
och istället göra Mobacka till ett omsorgsboende 

BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) föreslår i en motion att förslaget att sälja 
Mobacka återtas och att Mobacka blir ett tryggt boende med service och 
trivsel för våra äldre. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett antal av Härjegårdars fastigheter ska 
säljas, däribland Mobacka. Härjegårdar har därefter verkställt beslutet och 
Mobacka såldes i början av mars 2021. Försäljningen föregicks av en 
process med diskussioner och förhandlingar med tilltänkt köpare under en 
tid. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 72 Dnr Ks 2020/1001 

Justerandes sign.

Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem 

BESLUT 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avgifter och regler gällande förskola och 
fritidshem i Härjedalens kommun”. 

ÄRENDE 

”Avgifter och regler gällande förskola och fritidshem i Härjedalens 
kommun” behöver revideras. De föreslagna revideringarna består av ett antal 
förtydliganden och information gällande: inkomstuppgifter, delad plats/delad 
faktura, avgift vid sjukdom eller ledighet, närvarotid, erbjudande om plats 
samt dubbla placeringar. 
 
Då kommunen nu tillhandahåller e-tjänster för att ansöka och säga upp sin 
plats har även denna tjänst förtydligats i denna revidering. 
 
Avgiften regleras inte genom detta styrdokument. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi 

FÖRSLAG 

Bildningsutskottets förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner ”Avgifter och regler gällande förskola och 
fritidshem i Härjedalens kommun”. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Skolchef 
Rektorer, förskolan 
Verksamhetsutvecklare, förskolan



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 73 Dnr Ks 2020/404 

Justerandes sign.

Svar på överklagan av beslutet att flytta verksamheter 
vid arbetsmarknadsavdelningen till Senioren (Krediten 
1–4) 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag som sitt 
yttrande. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars (KS § 44/2021) att flytta vissa av 
arbetsmarknadsavdelningens verksamheter till Senioren (Krediten 1–4). 
Därefter har laglighetsprövning av beslutet begärts och förvaltningsrätten har 
nu efterfrågat kommunens yttrande i målet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Bengt-Arne Persson (L) och Billy Anklew (HP) yrkar att kommunstyrelsens 
yttrande ska vara att förvaltningsrätten bör lämna bifall till överklagan och 
därmed upphäva kommunstyrelsens beslut § 44/2021. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen antar 
kommunledningsförvaltningens förslag som sitt yttrande. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Reméns yrkande eller hans 
eget (Nordlanders) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Nordlanders yrkande. 

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Bengt-Arne Persson (L) 
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten i Härnösand



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 74 Dnr Ks 2021/232 

Justerandes sign.

Remiss, Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 
strandskydd 

BESLUT 

Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt miljö- och byggavdelningens 
förslag, med ändringen att andra stycket i kapitlet ”Sammanfattningsvis” 
ersätts med följande text: ”Vi hyser en farhåga att förslagen inte tillräckligt 
tydligt leder till att blir enklare att bygga strandnära i glest befolkade 
områden.” 

ÄRENDE 

Kommunen har givits möjlighet att yttra sig över utredningen i rubriken. 
 
Regeringens uppdrag till utredningen har varit att ”Det ska bli enklare att 
bygga strandnära i landsbygdsområden. Man ska förbättra förutsättningar för 
bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och 
gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck och bibehålla eller 
förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den 
allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden”.  
 
Det övergripande målet i utredningen är en livskraftig landsbygd med 
likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd. 
Strandskyddets syften ska inte äventyras och det ska vara balans mellan 
landsbygdspolitiken och miljö- och friluftsmålen. Ett uttalat mål har även 
varit att det lokala inflytandet ska öka. 
 
Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Ekonomi 
Remissvaret föranleder ingen finansiering. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att kommunstyrelsen besvarar remissen 
enligt förslag daterat 21-03-31. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Billy Anklew (HP) yrkar att 
kommunstyrelsen besvarar remissen enligt miljö- och byggavdelningens 
förslag, med ändringen att andra stycket i kapitlet ”Sammanfattningsvis” 
ersätts med följande text: ”Vi hyser en farhåga att förslagen inte tillräckligt 
tydligt leder till att blir enklare att bygga strandnära i glest befolkade 
områden.” 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 74, fortsättning Dnr Ks 2021/232 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Miljödepartementets registratur 
Miljödepartementets natur- och miljöenhet



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 75 Dnr Ks 2021/212 

Justerandes sign.

Remiss, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och 
naturvård i skogen 

BESLUT 

Nordlanders, Häggkvists och Mattssons gemensamma förslag antas som 
kommunens yttrande. 

ÄRENDE 

Kommunen har givits möjlighet att yttra sig över utredningen i rubriken, 
också känd som skogsutredningen. Regeringens uppdrag till utredningen har 
varit att undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt 
äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av 
skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska 
kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. 

Lars-Gunnar Nordlander (S), Anders Häggkvist (C) och 
Lars-Olof Mattsson (M) har gemensamt tagit fram ett förslag till yttrande 
från kommunen. 

YRKANDE 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att hans, Häggkvists och 
Mattssons gemensamma förslag antas som kommunens yttrande. 

Olle Larsson (HP) biträdd av Billy Anklew (HP) och Karin Holmin (VH) 
yrkar att kommunstyrelsen som yttrande antar Nordlanders, Häggkvists och 
Mattssons gemensamma förslag med de tillägg som Larsson föreslår i 
e-postmeddelande från 2021-04-14. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget 
(Nordlanders) yrkande och finner att svaret är ja. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens också antar Larssons 
tillägg och finner att svaret är nej. Omröstning begärs. 

Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att avslå Larssons 
tilläggsyrkande, nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 75, fortsättning Dnr Ks 2021/212 

Justerandes sign.

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

Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Olle Larsson (HP), Karin Holmin (VH). 

Avstår: Åke Remén (V). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och 
en som avstår avslår Larssons tilläggsyrkande. 

RESERVATION 

Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP) och Karin Holmin (VH) reserverar 
sig till förmån för Larssons yrkande. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Regeringskansliet



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 76 Dnr Ks 2021/267 

Justerandes sign.

Remiss, Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer 

BESLUT 

Kommunstyrelsen antar förslaget på synpunkter angående Trafikverkets 
utpekande av riksintresse för kommunikationer. 

ÄRENDE 

Trafikverket har pekat ut vad det anser utgöra riksintressen för trafikslagens 
anläggningar och skickat ut dessa riksintresseanspråk på remiss. Kommunen 
är inte en utpekad remissinstans, men har lika fullt möjlighet att yttra sig. 
Samhällsutvecklingsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 
förslaget på synpunkter angående Trafikverkets utpekande av riksintresse för 
kommunikationer.  

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafikverket 
Länsstyrelsen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 77  

Justerandes sign.

Meddelanden 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen delges följande meddelanden: 

Brev till Sveriges kommuner, elbrist i södra Sverige, Färingtofta Norra ideell 
förening och Föreningen svenskt landskapsskydd 

Distribution av Jämtlands läns författningssamling, Länsstyrelsen Jämtlands 
län 

Fråga om prövningstillstånd i mål nummer 5734-20, Högsta 
förvaltningsdomstolen 
dnr KS 2019/192 

Information, Sveriges kommuner och regioner 

Laglighetsprövning, flytt av verksamhet arbetsmarknadsavdelningen från 
fastighet Ögränd till fastighet Senioren mål nummer 1099-21, 
Förvaltningsrätten Härnösand 
dnr KS 2020/404 

Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet 2021-03-22 

Protokoll, Regionens samverkansråd 2021-03-22 

Protokoll, Samverkansmöte kommunledningsförvaltningen 2020-09-29 

Protokoll, Samverkansmöte kommunledningsförvaltningen 2020-11-24 

Protokollsutdrag 2021-02-22 § 14, Årsbokslut 2020 för gemensam nämnd 
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNU/1/2021) 

Årsbokslut 2020, Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 

Revisionsberättelse 2020, Coompanion ekonomisk förening 

Årsberättelse 2020, Coompanion ekonomisk förening 

Årsbokslut 2020, Coompanion ekonomisk förening 

Årsbokslut 2020, Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel 

Årsbokslut 2020, Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och -regioner 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 78  

Justerandes sign.

Delegationsbeslut 

ÄRENDE 

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

Dnr Ärende Beslutsfattare 

Dokument-id 135011 Avskrivningar 
fordringar 

Ekonomichef 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 79  

Justerandes sign.

Övrig fråga, statliga ersättningar till 
socialförvaltningens verksamheter 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) konstaterar att riksdagen har beslutat om större statsbidrag 
till kommunernas äldreomsorg och frågar hur kommunen har för avsikt att 
använda dessa större statsbidrag. Socialutskottets ordförande Anders 
Häggkvist (C) svarar att de extra statliga medlen används för att förbättra 
verksamheten, inte för att förbättra förvaltningens resultat. Dock har inget 
beslut fattats om hur det senast beslutade statsbidraget närmare bestämt ska 
användas. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 80  

Justerandes sign.

Övrig fråga, rättssäkert val till riksdag, kommun och 
landsting 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) påpekar att vid ett tillfälle under förtidsröstningen till det 
senaste riksdag- kommun- och landstingsvalet saknades dåvarande 
landsbygdspartiets Härjedalen valsedlar i en röstmottagningslokal, trots att 
en stor mängd röstsedlar tidigare hade placerats ut i lokalen. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att distributionen av 
valsedlar sedan det senaste valet till Europaparlamentet sker centralt, det vill 
säga att partier lämnar sina valsedlar till kommunen centralt och kommunen 
därefter distribuerar röstsedlarna till val- och röstmottagningslokalerna. 
Störande beteenden och rent sabotage i val- och röstmottagningslokalerna 
ska stoppas på röstmottagarnas ansvar. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 81  

Justerandes sign.

Övrig fråga, skrivelse till Marie Hagsgård, Europarådet 

BESLUT 

Kommunstyrelsen skickar inte någon skrivelse till Marie Hagsgård. 

ÄRENDE 

Olle Larsson (HP) har tagit fram ett förslag till en skrivelse med frågor att 
skicka till Marie Hagsgård vid Europarådet, för att begära förtydliganden 
med anledning av hennes föreläsning för kommunstyrelsen den 17 mars. 

YRKANDE 

Olle Larsson (HP) yrkar kommunstyrelsen antar hans förslag och skickar 
skrivelsen till Marie Hagsgård. 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen inte 
skickar någon skrivelse till Marie Hagsgård. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen skickar Larssons skrivelse till 
Hagsgård eller om kommunstyrelsen inte skickar någon skrivelse och finner 
att kommunstyrelsen inte skickar någon skrivelse till Hagsgård. Omröstning 
begärs. 

Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att inte skicka någon 
skrivelse till Hagsgård, nej-röst för att skicka skrivelsen. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), 
Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Johan Fredholm (M), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH). 

Nej-röst: Billy Anklew (HP) och Olle Larsson (HP). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 9 ja-röster mot 2 nej-röster 
beslutar att inte skicka någon skrivelse till Marie Hagsgård. 

RESERVATION 

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

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 82  

Justerandes sign.

Övrig fråga, Covid19-pandemin 

ÄRENDE 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) undrar vilken motiveringen är till att 
kommunen endast redovisar antal Covid-sjuka bland vårdpersonalen. 
Kommunchef Gunnel Gyllander svarar att det för ungefär ett år sedan, i 
början av pandemin, togs ett beslut att redovisa antal Covid-sjuka i 
kommunens omsorgsverksamheter – både personal och brukare. Gyllander 
förklarar att kommunen inte kan föra statistik över orsaken till sjukskrivning 
bland all personal. 

Zetterström-Bäcke önskar att kommunen på sin webbplats länkar så direkt 
som möjligt till information på regionens webbplats, där fullständig statistik 
återfinns. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 83  

Justerandes sign.

Övrig fråga, brev från VD Härjegårdar fastighets AB till 
boende vid Senioren 

ÄRENDE 

Karin Holmin (VH) ställer en fråga angående det brev som Härjegårdar 
fastighets AB:s VD har skickat till boende vid Senioren i Sveg. Holmin 
undrar om inte informationen, att på eftermiddagar efter 16 och på helger 
kommer gemensamma utrymmen vara tillgängliga för aktiviteter, lämpligen 
borde ha lämnats av den som ansvarar för arbetsmarknadsavdelningens 
verksamheter? 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) avser att återkomma till brevet och 
besvara Holmins fråga vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-09. 

_____



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-04-14 

KS § 84  

Justerandes sign.

Övrig fråga, förhandling i ett tvistemål där kommunen 
är part 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) frågar om det är riktigt att kommunen för tillfället är 
indragen i en rättsprocess, med anledning av kommunen har bestritt en 
faktura från en tidigare anlitad konsult? 

Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) svarar att det stämmer. Konsulten 
har fakturerat kommunen för tjänster som kommunen hävdar att den inte har 
beställt. Parterna har inte kunnat nå en överenskommelse och nästkommande 
fredag sker en muntlig förhandling inför huvudförhandlingen. 

_____
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