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Kommunstyrelsen
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Plats och tid
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Lisa Sjelin (C) paragraf 101

Övriga närvarande

Jonas Kojan, samhällsutvecklingschef, paragrafer 96-101; 105
Ida Dahl, ekoingenjör Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, paragraf 99
Jan-Olof Åström, konsult WSP, paragraf 99
Sofia Nisses, VA-chef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, paragrafer 99100
Kjell Jonsson, VA-strateg Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, paragrafer
99-100
Lars Nyman, förbundschef Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län, paragraf 102
Mattias Holmetun, förbundschef Samordningsförbundet i Jämtlands län, paragraf
103
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB, paragrafer 108 (dock inte beslut); 129
Håkan Olsén, chef förebyggandeavdelningen Jämtlands räddningstjänstförbund,
paragraf 118 (dock inte beslut)
Gunnel Gyllander, kommunchef
Ola Regnander, ekonomichef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter

Paragrafer 91-139

Ordförande

Lars-Gunnar Nordlander (S)
Sekreterare

Johan Höglund
Justerare

Åke Remén (V)
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Justerandes sign.
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Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2021-06-09
KS § 91

Dnr KS 2020/731

Utbyggnad av personalrum på Vemdalens förskola
BESLUT
Vemdalens förskola byggs ut med ett personalrum på cirka 30 kvadratmeter.
ÄRENDE
Arbetsmiljöverket har konstaterat brister rörande personalutrymmen i
kommunens förskola i Vemdalen. För att åtgärda bristen föreslås en
utbyggnad bestående av pausrum och arbetsrum.
Utbyggnaden föreslogs ursprungligen på husets södra del, men utbyggnaden
föreslås nu istället göras åt den östra sidan för att skapa ett så stort utrymme
som möjligt för en eventuell framtida utbyggnad av förskolan. Förändringen
av utbyggnaden har förankrats med arkitekt samt med Vemdalens förskola.
Verksamheten uppfattar det nya förslaget som en mer lämplig lösning än
tidigare förslag.
Ekonomi
Investeringen finansieras inom av fullmäktige beslutad investeringsram för
skollokaler.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Vemdalens förskola byggs ut med ett
personalrum på ca 30 kvadratmeter.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets
förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Lokalgruppen
Chef, bildningsförvaltningen
Rektor, Vemdalens förskola

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 92

Dnr KS 2021/248

Huvudmannaplan för Studie- och yrkesvägledningen i
Härjedalens kommun 2021-2022
BESLUT
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad huvudmannaplan för studieoch yrkesvägledning i Härjedalens kommun 2021-2022.
ÄRENDE
Alla barn och elever i Härjedalens kommunala skolor, vilket omfattar
förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, ska få sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett.
De ska kunna se positivt på framtiden och få verktyg för att kunna göra väl
underbyggda studie- och yrkesval. Med väl underbyggda val minskar risken
för avhopp och felval, vilket ger positiva effekter för studieresultaten.
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och syftet med en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen är att sträva efter en likvärdig
vägledning med hög kvalitet och saklig information till eleverna, oavsett
vilken skola eleven går i. Planen ska utgöra en grund för verksamheternas
lokala planer för studie- och yrkesvägledning och är avsedd att utgöra en
vägledning för alla de som arbetar i Härjedalens kommun som rektor, pedagog eller studie- och yrkesvägledare. Planen tar upp vad studie- och yrkesvägledning är, vilka mål kommunen har med verksamheten och hur vägledningen ska utformas. Vidare behandlas de rutiner och system kommunen har
för uppföljning och utvärdering. I studie- och yrkesvägledningen innefattas
också samverkan mellan skola och arbetsliv samt entreprenörskap i skolan.
Ekonomi
Beslutet förväntas inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad huvudmannaplan för studieoch yrkesvägledning i Härjedalens kommun 2021-2022.
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Billy Anklew (HP) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets förslag.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 92, fortsättning

Dnr KS 2021/248

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

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare, bildningsförvaltningen

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 93

Dnr KS 2021/256

Patientsäkerhetsberättelse 2020, elevhälsan
BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
medicinska insatser i Härjedalens kommun 2020.
ÄRENDE
I skollagen (2010:800) redogörs för elevhälsans huvudsakliga uppgifter.
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens
utveckling mot utbildningens mål. För elevhälsans medicinska insatser ska
det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Varje elev i de
obligatoriska skolformerna ska under sin skoltid erbjudas minst tre
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett hälsobesök. Eleverna får
däremellan vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat
som har uppnåtts.
Förslag till patientsäkerhetsberättelse avseende elevhälsans medicinska
insatser i Härjedalens kommun 2020 har upprättats.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
medicinska insatser i Härjedalens kommun 2020.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets
förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Rektorer, grundskolan och gymnasieskolan
Verksamhetschef elevhälsan
Skolsköterska, medicinskt ledningsansvarig (MLA)

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KS § 94

Dnr KS 2021/390

Sammanslagning av ny verksamhet och förskolan
Lillmon
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutar att Lillmons förskola flyttar verksamheten till
Tingshuset.
ÄRENDE
Sörgårdens föräldrakooperativ i Sveg stänger sin verksamhet i augusti 2021.
Tolv stycken barn från den verksamheten ska därmed in i kommunal
förskola. Antal platser i kommunal förskola är i Sveg idag 175 stycken och
180 barn har plats i förskolan per juni 2021.
30 barn börjar förskoleklass till hösten vilket innebär att det då finns
30 stycken lediga platser från och med i mitten av augusti.
Vid höstterminens start i augusti 2021 har 148 barn plats på förskola i Sveg.
I kö finns 23 stycken barn + 12 barn som behöver plats som idag går på
Sörgårdens föräldrakooperativ, samt 22 stycken barn som är födda 2020 och
blir ett år under hösten 2020 men som ännu ej ställt sig i kö, vilket innebär
att det går att räkna med att 57 barn ska placeras i kommunal förskola under
hösttermin 2021.
Kommunen har då 57 barn på 30 platser, vilket innebär ett behov i Sveg av
27 nya platser. Det kommer även att tillkomma barn under vårterminen 2022
som ännu inte är födda eller eventuellt flyttar in.
Kommunen har inga egna lokaler tillrättalagda för ändamålet. På Tingshuset
finns ”Sörgårdshuset” som tidigare varit föräldrakooperativ, som fungerar
till viss del som förskola. Vad som saknas är kök och matsal. Detta behov
kan tillfredsställas genom att även hyra Tingshuset. Denna fastighet ägs av
extern hyresvärd.
Genom att avveckla Lillmons förskola och flytta den verksamheten till
Tingshuset/Sörgårdshuset kan vi fortfarande ha fyra förskolor i Sveg, och
ändå ha plats för ytterligare förskoleplatser för eventuellt kommande barn.
En utökning av förvaltningens verksamhet innebär kostnader för kommunen.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 94, fortsättning

Dnr KS 2021/390

Ekonomi
En förutsättning för att Lillmons förskola skall kunna flyttas till Tingshuset
är att kommunen hyr hela Tingshuset och inte bara bottenvåningen.
Merkostnaden för att hyra övervåningen beräknas till 50 000 kronor/år.
En flytt av Lillmon till Tingshuset innebär att kommunen inte behöver ha
dubbla kök vilket sannolik innebär en besparing på en halv årsarbetskraft.
Totalt innebär en flytt av Lillmon till Tingshuset en besparing för kommunen
i jämförelse med alternativet att ha fem förskolor i Sveg.
Utökat budgetbehov med 755 000 kronor för bildningsförvaltningen för att
utöka verksamheten augusti–december 2021.
För budget 2022 medför verksamhetsökningen ett utökat budgetbehov för
bildningsförvaltningen med 2 112 000 kronor.
FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Lillmons förskola flyttar verksamheten till
Tingshuset.
YRKANDE
Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Billy Anklew (HP) yrkar bifall till
bildningsutskottets förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt bildningsutskottets
förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Chef, bildningsförvaltningen
Lokalgruppen
Förskolechef, östra

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 95

Dnr KS 2021/197

Bidrag, Lopme Naestie
BESLUT
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Lopme Naestie med 50 000 kronor, varav
10 000 kronor ur konto för egna arrangemang, 20 000 kronor ur konto för
kulturbidrag och 20 000 ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Dessa 50 000 kronor utgör kommunens totala medfinansiering av evenemanget.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas.
Om arrangemanget inte kan genomföras betalas inget bidrag ut.
Efter genomförande ska en ekonomisk redovisning inlämnas till kommunen, där
även övriga delar av evenemanget redovisas.
ÄRENDE
Den ideella föreningen Lopme Naestie ansöker om totalt 100 000 kronor till de
samiska kulturdagarna under vecka 31.
Dagarna ordnas i samarbete med bland annat Fjällmuseet i Funäsdalen och
Destination Funäsdalen. Ambitionen är att synliggöra samiskt näringsliv och
samisk kultur i syfte att skapa unika mervärden till samhället och det lokala
näringslivet i Funäsdalen, Härjedalen och Sapmi. Årets tema är maanah jih
noereh (barn och unga).
Evenemanget uppfyller väl ”Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar”
och den ”Minoritetshandlingsplan” som kommunen har antagit.
Kommunen har möjlighet att bidra med 50 000 kronor, i detta fall kan 30 000
kronor ges från konto för egna arrangemang samt kulturbidrag som bereds i
samhällsutvecklingsförvaltningen. Övrig del som berör samiskt
samordningsområde bereds i kommunledningsförvaltningen.
Ekonomi
Från samhällsutvecklingsförvaltningen:
10 000 kronor ur konto 489 01 – egna arrangemang
20 000 kronor ur konto 489 05 – kulturbidrag.
Från kommunledningsförvaltningen:
Vaajman gïele föreslår att 20 000 kronor finansieras från samiska medel.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 95, fortsättning

Dnr KS 2021/197

FÖRSLAG
Bildningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Lopme Naestie med 50 000 kronor, varav
30 000 kronor från samhällsutvecklingsförvaltningen och 20 000 kronor från
kommunledningsförvaltningen.
Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska följas. Om arrangemanget inte kan genomföras betalas inget bidrag ut. Efter genomförande ska en ekonomisk redovisning
inlämnas till kommunen, där även övriga delar av evenemanget redovisas.
YRKANDE
Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen inte beviljar Lopme Naestie något
bidrag.
Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) yrkar bifall till
samhällsutvecklingsutskottets förslag, med ändringen att de 50 000 kronorna
utgör kommunens totala medfinansiering av evenemanget och ska finansieras
med 10 000 kronor ur konto för egna arrangemang, 20 000 kronor ur konto för
kulturbidrag och 20 000 ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag med hans tillägg eller enligt Larssons yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsutvecklingsutskottets förslag med
tillägg.
RESERVATION
Olle Larsson (HP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
PROTOKOLLSANTECKNING
Olle Larsson (HP) får föra till protokollet att han anser att namn och begrepp på
samiska ska, då de förekommer i kommunens protokoll, översättas till svenska.
Ordförande konstaterar att ”Lopme Naestie” i detta sammanhang är namnet på ett
visst evenemang och tillägger att han anser att namn på evenemang och andra
egennamn inte bör översättas i kommunens protokoll, oberoende av språk.

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef, fritid och kultur
Samisk samordnare
Näringslivsutvecklare

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 96

Dnr KS 2021/422

Elljusspår Funäsdalen
BESLUT
Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag till LRK spårservice ekonomisk förening
med 400 000 kronor för byte av belysning på elljusspåret i Funäsdalen.
Innan utbetalning sker ska ett överlåtelseavtal finnas och i detta avtal ska det
finnas en klausul som slår fast om att inga ytterligare anspråk efter överlåtelsen
kan riktas mot kommunen.
ÄRENDE
Elljusspåret i Funäsdalen är närmare 40 år gammalt och lyses upp med kvicksilverlampor. Under 2020 gjordes en översyn som visar att hela belysningsanläggningen (armaturer, kablage och stolpar m m) behöver bytas ut.
Belysningsanläggningen ägs idag av kommunen som har elansvar över anläggningen. LRK spårservice ekonomisk förening erbjuder sig överta ägarskap,
drift och underhåll om kommunen bidrar med 400 000 kronor till bytet. Föreningen kommer då byta ut befintlig belysning till ett miljövänligt och energisnålt alternativ. Detta ligger i linje med samhällsutvecklingsförvaltningens
önskan att föreningslivet ska äga och drifta sina egna anläggningar.
Ekonomi
400 000 kronor tas ur kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter till
elbelysning för Funäsdalens elljusspår.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett
bidrag till LRK spårservice ekonomisk förening med 400 000 kronor för byte
av belysning på elljusspåret i Funäsdalen.
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Åke Remén (V), Billy Anklew (HP)
och Bengt-Arne Persson (L) yrkar bifall till samhällsutvecklingsutskottets
förslag, med ändringen att innan utbetalning sker ska överlåtelseavtal finnas
och i sagda avtal ska finnas en klausul som slår fast om att inga ytterligare
anspråk efter överlåtelsen kan riktas mot kommunen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Zetterström-Bäckes
ändringsyrkande och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Fritidschef
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 97

Dnr KS 2021/302

Planläggning mark Funäsdalen
BESLUT
Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för Funäsdalen 8:112 (2) och
Funäsdalen 8:112 (15).
ÄRENDE
Mats Ericsson (C) sitter i kommunens arbetsgrupp för framtagande av
fördjupad översiktsplan i Funäsdalen. För att kunna främja inflyttning
behöver planlagd mark utökas i Funäsdalen. Ericsson har hittat två
markområden han anser att kommunen bör ansöka om planbesked för i
Funäsdalen.
Område ett: Funäsdalen 8:112 (skifte 2).
Område två: Funäsdalen 8:112 (skifte 15)
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ansöker om planbesked för Funäsdalen 8:112 (2) och
Funäsdalen 8:112 (15).
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsingenjör

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 98

Dnr KS 2020/678

Försäljning av del av Funäsdalen 8:112
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige säljer del av fastigheten Funäsdalen 8:112; Röstberget
till Röstberget Exploatering AB/Trångsvikens Bygg i enlighet med bifogat
köpekontrakt/bifogad offert.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fullfölja köpet när
den slutliga köpeskillingen är fastställd.
ÄRENDE
Vid dåvarande tillväxtutskottets sammanträde 11 augusti 2020 fick
förvaltningen i uppdrag att försälja del av 8:112 Funäsdalen med intentionen
möjligt permanent boende.
Förvaltningen gjorde en allmän förfrågan före julhelgerna och sex
intressenter anmälde sitt intresse. En arbetsgrupp bestående av politiker och
tjänstemän bildades. Från tjänstemannasidan har kommunchef och
förvaltningschef deltagit. Efter en första fördjupad bedömning, beslutade
arbetsgruppen att jobba vidare med två av intressenterna. Processen är nu
avslutad och arbetsgruppen har beslutat att föreslå att Trångsvikens Bygg
AB får utveckla området.
Ekonomi
Försäljning av marken innebär en intäkt. Konceptet stimulerar till stor del till
att skriva sig på adressen för permanentboende.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 till Trångsvikens Bygg
AB för uppförande av nytt bostadsområde.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige säljer del av
fastigheten Funäsdalen 8:112; Röstberget till Röstberget Exploatering
AB/Trångsvikens Bygg i enlighet med bifogat köpekontrakt/bifogad offert.
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fullfölja köpet när
den slutliga köpeskillingen är fastställd.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 98, fortsättning

Dnr KS 2020/678

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

Beslutet expedieras till:
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen
Mark- och exploateringsingenjör
Kommunchef

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 99

Dnr KS 2021/411

Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun
BESLUT
Kommunstyrelsen remitterar förslaget till avfallsföreskrifter med bilagor till
Miljö- och byggnämnden i Berg och Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland,
Lantmäteriet, Bergfast, Härjegårdar, Lundstams, Avloppsakuten och Reaxcer
med svar senast 2021-08-15.
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslaget till avfallsföreskrifter med
bilagor för inhämtande av synpunkter från allmänheten mellan 2021-07-05
och 2021-08-15.
ÄRENDE
Enligt 14 kap. 41 § miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Av
föreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på
avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har tagit fram ett förslag till
nya renhållningsföreskrifter. Förslaget, som är baserat på ”Avfall Sveriges”
underlag, har tagits fram i dialog med miljö- och byggnämnden och
granskats av konsultföretaget WSP.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunstyrelsen
remitterar förslaget till avfallsföreskrifter med bilagor till Miljö- och
byggnämnden i Berg och Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland, Lantmäteriet,
Bergfast, Härjegårdar, Lundstams, Avloppsakuten och Reaxcer med svar
senast 2021-08-15, samt att kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslaget
till avfallsföreskrifter med bilagor för inhämtande av synpunkter från
allmänheten mellan 2021-07-05 och 2021-08-15.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Vatten och
miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 100

Dnr KS 2020/499

VA-taxa
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny VA-taxa för Härjedalens kommun
att gälla från och med 2022-01-01.
Kommunfullmäktige antar förslag till nya allmänna bestämmelser för
användande av Härjedalens kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA) att gälla från och med 2022-01-01.
Kommunfullmäktige inrättar nya verksamhetsområden för dagvatten
fastighet (Df) respektive dagvatten gata (Dg) att gälla från och med
2022-01-01.
ÄRENDE
Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB har på uppdrag av Härjedalens
kommun genomfört en översyn av VA-taxan i kommunen. Bolaget har nu
tagit fram ett förslag till ny VA-taxa.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till ny VA-taxa för Härjedalens kommun att gälla från
och med 2022-01-01.
Antar förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av Härjedalens
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) att gälla från och med
2022-01-01.
Inrättar nya verksamhetsområden för dagvatten fastighet (Df) respektive dagvatten
gata (Dg) att gälla från och med 2022-01-01.

YRKANDE
Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Billy Anklew (HP), Åke Remén (V) och Gunilla
Zetterström-Bäcke (-) yrkar Df och Dg stryks ur förslaget och att förslaget därefter
omarbetas utifrån de premisserna.
Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen förslag ska vara detsamma som
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s förslag.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 100, fortsättning

Dnr KS 2020/499

BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalens AB:s eller om kommunstyrelsens
förslag ska vara detsamma som Perssons med fleras yrkande och finner att
kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som Vatten och miljöresurs i
Berg Härjedalens AB:s förslag.
Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för
att besluta enligt Häggkvists yrkande, nej-röst för att besluta enligt Perssons
med fleras yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Lisa Sjelin (C),
Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S) och Lars-Gunnar Nordlander (S).
Nej-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP) och
Åke Remén (V).
Avstår: Olle Larsson (HP).
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och
1 som avstår beslutar enligt Häggkvists yrkande.
RESERVATION
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Bengt-Arne Persson (L)
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 101

Dnr KS 2021/190

Byvaktmästeri, arbetsmarknadsavdelningen
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att Härjedalens kommuns
arbetsmarknadsavdelning upphör den 1 november 2021 att tillhandahålla
byvaktmästeritjänster.
Socialförvaltningen får i uppdrag ompröva de individuella biståndsbeslut där
den beslutade insatsen är byvaktmästeri och återrapportera de beslut som ska
kvarstå och hur verkställigheten av dessa ska hanteras.
ÄRENDE
Arbetsmarknadsavdelningen utför i dagsläget byvaktmästeritjänster,
generellt kallade fixartjänster, åt medborgare med biståndsbeslut.
Byvaktmästeritjänsterna infördes före RUT-avdragen och gjorde då
hushållsnära tjänster prisvärda för användaren. Med dagens RUT-avdrag blir
skillnaden i pris vid köp av tjänsterna från det privata näringslivet liten.
Tjänsterna har under lång tid varit hårt kritiserade av det lokala näringslivet
och föreningen Företagarna, som aviserat att de är beredda att rättsligt pröva
huruvida tillhandahållandet av tjänsten bryter mot kommunallagen då den
konkurrerar på den öppna marknaden.
Byvaktmästeritjänsterna är också enligt de ordinarie anställda på
arbetsmarknadsavdelningen svåra att utföra, då de innebär långa resor, ofta
är till sin natur är oberäkneliga (snöskottning) och tillgången på den
arbetskraft som ska leverera tjänsterna varierar stort.
En eventuell avveckling av byvaktmästeriet kommer att ske med en
kartläggning av vilka alternativa aktörer som kan utföra liknande tjänster,
resultatet av vilket kommer distribueras till de som i dagsläget nyttjar
tjänsterna.
Ekonomi
Förslaget kommer inte ha någon avsevärd effekt på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Härjedalens kommuns
arbetsmarknadsavdelning upphör att tillhandahålla byvaktmästeritjänster.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 101, fortsättning

Dnr KS 2021/190

YRKANDE
Anders Häggkvist (C) biträdd av Olle Larsson (HP) yrkar att
kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
samhällsutvecklingsutskottets, med tilläggen att verksamheten ska läggas
ned 2021-11-01. Häggkvist yrkar vidare att socialförvaltningen får i uppdrag
ompröva de individuella biståndsbeslut där den beslutade insatsen är
byvaktmästeri och återrapportera de beslut som ska kvarstå och hur
verkställigheten av dessa ska hanteras.
Åke Remén (V) biträdd av Bengt-Arne Persson (L), Billy Anklew (HP) och
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för utredning av vad den faktiska kostnaden för pensionärer är
att få samma utförda av RUT-företag blir, hur redan beviljade biståndsbeslut
ska hanteras, hur mycket RUT-avdrag en genomsnittlig pensionär i
Härjedalen får göra per år, vad arbetsmarknadsavdelningen behöver för att
hinna med sitt huvuduppdrag, samt utreda en möjlig utveckling av
byvaktmästeriet som alternativ till avveckling.
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) biträdd av Åke Remén (V) och
Billy Anklew (HP) yrkar bifall till Reméns återremissyrkande med tillägget
att en risk- och konsekvensanalys ska genomföras innan kommunfullmäktige
beslutar om byvaktmästeritjänster och arbetsmarknadsavdelningen. Samt för
de berörda personer som har gynnande biståndsbeslut.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt
Reméns och Zetterström-Bäckes yrkanden och finner att svaret är nej.
Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för
att återremittera ärendet, nej-röst för att avslå återremissyrkandena.
Omröstningsresultat
Ja-röst: Gunilla Zetterström-Bäcke (-) Billy Anklew (HP),
Bengt-Arne Persson (L) och Åke Remén (v).
Nej-röst: Mats Ericsson (C), Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Olle
Larsson (HP), Lars-Olof Mattsson (M), Magnus Karlsson (S) och Lars
Gunnar Nordlander (S).
Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 nej-röster mot 4 ja-röster
avslår återremissyrkandena.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 101, fortsättning

Dnr KS 2021/190

BESLUTSGÅNG 2
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsutvecklingsutskottets förslag med Häggkvists tillägg och finner att
svaret är ja.
RESERVATION
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Bengt-Arne Persson (L)
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut både till
den del det avser avslaget på återremissyrkande och förslaget till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 102

Räddningstjänstförbundets verksamheter, information
ÄRENDE
Förbundschef Lars Nyman lämnar kommunstyrelsen en information om
räddningstjänstförbundets verksamheter. Nyman går igenom förbundets
verksamhet och ekonomi i stort, med en särskild redovisning av hur
förbundet har hanterat och påverkats av Covid19-pandemin.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 103

Samordningsförbundets verksamheter, information
ÄRENDE
Förbundschef Mattias Holmetun lämnar kommunstyrelsen en information
om samordningsförbundets verksamheter. Informationen inkluderar
genomgång av förbundets uppdrag, redovisning av måluppfyllnad samt
genomgång av förbundets ekonomi.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 104

Dnr KS 2021/364

Begäran om tilläggsanslag för investering,
samhällsutvecklingsförvaltningen
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anslår investeringsanslag på 900 000 kronor för 2021
för inköp av begagnad snöslunga till flygplatsen för att säkerställa redundans
inför snösäsongen 2021.
ÄRENDE
För att uppfylla kravet angående redundans för snöröjningsutrustning på
Härjedalen Sveg Airport behöver verksamheten införskaffa en begagnad
snöslunga avsedd för ändamålet. Nuvarande utrustning för redundans är ur
bruk och vidare investering i den utrustningen är inte ekonomiskt försvarbar.
Den primära snöslungan är daterad och marknaden för reservdelar är mycket
begränsade därav krävs investering i en nyare, begagnad primär snöslunga.
Ekonomi
Utrustningen krävs för att uppfylla kraven för att hålla flygplatsen öppen
under vinterperioden som sträcker sig mellan första oktober och sista april.
Beräknad kostnad för utrusningen är 900 000 kronor.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen anslår investeringsanslag på 900 000 kronor för 2021 för
inköp av begagnad snöslunga till flygplatsen för att säkerställa redundans
inför snösäsongen 2021.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
att kommunfullmäktige anslår investeringsanslag på 900 000 kronor för
2021 för inköp av begagnad snöslunga till flygplatsen för att säkerställa
redundans inför snösäsongen 2021.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 105

Dnr KS 2021/358

Differentierat pris på kommunal tomtmark
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar om flexibel och differentierad prissättning för
de tomter som är planlagda och ämnade för permanentbebyggelse av villor.
Prissättningen varierar från 24 kronor/kvm och uppåt.
ÄRENDE
Om kommunen ska kunna aktivt jobba med en differentierad prissättning för
försäljning av tomtmark utifrån tillgång och efterfrågan inom de geografiska
olikheterna i kommunen, önskas en flexibilitet. Flexibiliteten medför att
förvaltningen ges större möjligheter att stimulera tomtköp i vissa områden
via prissättning, och öka prissättningen i andra områden.
För övrig ledig detaljplanelagd mark gäller att en ”Allmän anbudsförfrågan
ska ske”.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige beslutar om flexibel och differentierad prissättning för
de tomter som är planlagda och ämnade för permanentbebyggelse av villor.
Prissättningen varierar från 24 kronor/kvm och uppåt.
YRKANDE
Bengt-Arne Persson (L) biträdd av Billy Anklew (HP) och Åke Remén (V)
yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
samhällsutvecklingsutskottets förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
samhällsutvecklingsutskottets och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-05
KS § 106

Dnr Ks 2021/234

Överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende
BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse riskbruk, missbruk och
beroende i Jämtlands län 2021-2023.
ÄRENDE
Vid sammanträdet för sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM)
2021-02-26 beslutades det att SVOM Region Jämtland Härjedalen och
kommunerna godkänner Överenskommelse riskbruk, missbruk och beroende
i Jämtlands län 2021-2023.
Ekonomi
Ingen effekt på ekonomi
FÖRSLAG
Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Överenskommelse
riskbruk, missbruk och beroende i Jämtlands län 2021-2023.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt socialutskottets
förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Socialchef

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 107

Dnr Ks 2021/237

Taxa för familjerådgivning
BESLUT
Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att taxa för familjerådgivningen höjs från och
med den 1 juli 2021 till 200 kronor per besök.
ÄRENDE
Kommunerna har sedan 1995, enligt socialtjänstlagen, en skyldighet att erbjuda familjerådgivning för de som begär det. Familjerådgivningens verksamhet hade mellan åren 2003-2010 Kommunförbundet som huvudman och
tidigare var det en ideell förening. I och med avvecklingen av Kommunförbundet och bildandet av Regionförbundet Jämtlands län 1 januari 2011
överfördes Kommunförbundets verksamhet och därmed familjerådgivningen
till Regionförbundet. Primärkommunala nämnden fattade beslut den 7 april
2014 att rekommendera regionförbundet och kommunerna att familjerådgivningen skulle överföras till Östersunds kommun från och med 1 januari
2015. Kommunstyrelsen i Östersunds kommun beslutade den 3 juni 2014,
paragraf 182, att överta verksamheten. Verksamheten finansieras gemensamt
av länets kommuner utifrån befolkningsprincipen, och har en styrgrupp
bestående av representanter från alla kommuner.
Socialnämnden i Östersunds kommun fick den 1 januari 2015 i uppdrag att
vara värdkommun för familjerådgivningen i Jämtland. Verksamheten har en
styrgrupp bestående av politiker från de åtta kommunernas socialnämnder
eller motsvarande.
Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna par, familjer och enskilda
som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.
Familjerådgivningens besöksavgift har varit 180 kronor under de senaste tio
åren. Familjerådgivningens styrgrupp beslutade på styrgruppsmöte 23
november att rekommendera länets kommuner att höja avgiften från 180
kronor till 200 kronor.
FÖRSLAG
Socialutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxa för familjerådgivningen höjs från och med den 1 juli 2021 till 200 kronor per besök
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
socialutskottets och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 108

Dnr KS 2021/424

Begäran att få avyttra domaren 13, Sveg
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillstånd att sälja
fastigheten Domaren 13 i Sveg.
ÄRENDE
Härjegårdar fastighets AB (HFAB) planerar för en eventuell försäljning av
fastigheten Domaren 13 i Sveg. Det förväntade försäljningspriset är större än
fem miljoner kronor och i så fall krävs kommunfullmäktiges godkännande
att sälja fastigheten.
HFAB har till kommunen lämnat en begäran om att få sälja Domaren 13.
YRKANDE
Billy Anklew (HP) biträdd av Anders Häggkvist (C) och
Bengt-Arne Persson (L) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ger Härjegårdar fastighets AB tillstånd att sälja
fastigheten Domaren 13 i Sveg.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews yrkande
och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 109

Dnr KS 2021/49

Riktlinjer för minnesgåvor
BESLUT
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för minnesgåvor enligt bilaga.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen beslutade att den 18 februari återremittera riktlinjer för
minnesgåvor för att utreda om riktlinjen går att ändra så att mottagaren av
minnesgåva istället för att välja bland upphandlade minnesgåvor själv
inhandlar gåvan på fritt valt lokalt näringsställe i privat regi. Då Härjedalens
kommun idag inte är bunden till något ramavtal för minnesgåvor, bedömer
HR-avdelningen att det är möjligt att låta mottagaren av gåvan själv välja var
den inhandlas.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
reviderade riktlinjer för minnesgåvor enligt bilaga.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
HR-chef
Förvaltningschefer

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 110

Dnr KS 2017/475

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn Detaljplan
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar föreslaget yrkande till Mark- och
miljödomstolen.
ÄRENDE
Kommunens beslut att anta detaljplanen Lofsdalen 26:1, Fjällvyn har
överklagats. Kommunen avgav i december 2020 sitt yttrande till Mark- och
miljödomstolen. Sedan dess har klagande utvecklat sin överklagan och
kommunen har nu av Mark- och miljödomstolen givits tillfälle att yttra sig
över de nytillkomna handlingarna.
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett förslag till yttrande.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen
överlämnar föreslaget yttrande till Mark- och miljödomstolen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 111

Dnr KS 2020/966

Framtid för träbjörnen i Sveg
BESLUT
Kommunstyrelsen godkänner upprättat optionsavtal mellan Härjedalens
kommun och Svegs Företags- och Utvecklingsförening om köp av
fastigheten Smeden 1.
Kommunstyrelsen utbetalar som kommunal medfinansiering till Svegs
Företags- och Utvecklingsförening 550 000 kronor om optionen nyttjas.
Köpeskillingen om 34 632 kronor avräknas från medfinansieringen om
optionen nyttjas.
Eventuell utbetalning belastar kontot budgetreserv.
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.
Ett förslag för hur detta kan gå till har nu presenterats för intressenterna.
Kortfattat innebär det att dessa erbjuds en option att köpa träbjörnen.
Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett förslag till optionsavtal.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Billy Anklew (HP),
Åke Remén (V), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Bengt-Arne Persson (L)
yrkar att kommunstyrelsen godkänner upprättat optionsavtal mellan
Härjedalens kommun och Svegs Företags- och Utvecklingsförening om köp
av fastigheten Smeden 1, att kommunstyrelsen som kommunal
medfinansiering till Svegs Företags- och Utvecklingsförening utbetalar
550 000 kronor om optionen nyttjas, att köpeskillingen om 34 632 kronor
avräknas från medfinansieringen om optionen nyttjas och att en eventuell
utbetalning belastar kontot budgetreserv.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja-

Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 112

Dnr KS 2021/319

Finansiering av löpande verksamhet i Vatten och
Miljöresurs i Berg Härjedalen AB
BESLUT
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.
FÖRSLAG
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.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 113

Dnr KS 2021/278

Förändrad period för delårsrapport
BESLUT
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 räkenskapsåret 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 tillräcklig 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 ekonomiavdelningen 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
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ändrar från och med verksamhetsåret 2021 perioden för
delårsrapport till januari-augusti.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 114

Dnr KS 2021/263

Årsredovisning 2020
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen ändrar årsredovisningen enligt bilagt förslag.
ÄRENDE
I kommunens redovisning råder, till skillnad mot i privata företags, förbud mot
att skriva upp anläggningstillgångar. I koncernräkenskaperna elimineras därför
det som koncernbolagen har redovisat i sina uppskrivningsfonder (162,5
miljoner kronor). Uppskrivningsfonder är i bolagens balansräkningar redovisade som eget kapital. Elimineringen sker därför genom att minska både eget
kapital och anläggningstillgångar med 162,5 miljoner kronor.
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 anläggningstillgångar. Ytterligare 14,8 miljoner kronor som avser koncernbolagens uppskrivningar bör elimineras ur årsredovisningen. Elimineringen bör ske genom
att värdet på anläggningstillgångarna minskar med 14,8 miljoner kronor och att
andra avsättningar minskar med motsvarande belopp. Då minskar koncernens
balansräkning med 14,8 miljoner kronor på både tillgångs- och skuldsidan.
I årsredovisningens balansräkning (på sidan 26) bör anläggningstillgångar för
koncernen minskas med 14,8 miljoner kronor och summa avsättningar för
koncernen 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.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen ändrar årsredovisningen enligt bilagt förslag.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.
Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
Redovisningsekonom
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 115

Dnr KS 2020/188

Val av ledamot i styrgrupp för projektet avfallsplan,
efter Jon Wagenius (M)
BESLUT
Pontus Nissblad (M) väljs till ledamot i styrgruppen.
ÄRENDE
Jon Wagenius (M) har meddelat han inte längre vill vara ledamot i
styrgruppen för projektet avfallsplan. Kommunstyrelsen har möjlighet att i
Wagenius ställe välja en ny ledamot.
YRKANDE
Lars-Olof Mattsson (M) yrkar att Pontus Nissblad (M) väljs till ledamot i
styrgruppen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunledningsutskottet beslutar enligt Mattssons
yrkande och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Projektledare avfallsplan

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 116

Dnr KS 2021/423

Val av ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och
funktionsnedsatta efter Margareta Mahmoud-Persson
(KD)
BESLUT
Åke Remén (V) väljs till ersättare i rådet för pensionärer och
funktionsnedsatta.
ÄRENDE
Margareta Mahmoud-Persson (KD) har meddelat att hon inte längre vill vara
ersättare i Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta.
Kommunstyrelsen har möjlighet att välja en ny ersättare i
Mahmoud-Perssons ställe.
YRKANDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att Åke Remén (V) väljs till ersättare i
rådet för pensionärer och funktionsnedsatta.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Zetterström-Bäckes
yrkande och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Sekreterare rådet för pensionärer och funktionsnedsatta.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 117

Dnr KS 2021/451

Ekonomisk uppföljning
ÄRENDE
Ekonomichef Ola Regnander redovisar en ekonomisk uppföljning i form av
tertialrapport för 2020. Kommunens resultat hittills är drygt 4 miljoner
kronor sämre än budgeterat.
Rapportens prognos är ett årsresultat på +325 000 kronor.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 118

Dnr KS 2021/434

Taxor för rengöring och brandskyddskontroll enligt 3
kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar nya taxor enligt framtaget förslag med timtaxan
580 kronor per timma för sotning och rengöring samt 920 kronor per timma
för brandskyddskontroll, exkl. moms.
Årlig uppräkning enligt SKR:s sotningsindex.
De nya taxorna börjar gälla 2021-09-01.
ÄRENDE
Beslut om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige.
All övrig handläggning när det gäller rengöring och brandskyddskontroll i
Härjedalens kommun ansvarar Jämtlands Räddningstjänstförbund för.
Gällande avtal med nuvarande entreprenör löper ut 2021-08-31. Under våren
2020 genomfördes upphandling enligt Sveriges kommuners och landstings
(SKR) mall i samarbete med upphandlingskontoret, endast ett anbud inkom.
Den föreslagna modellen av taxor följer SKR:s rekommendationer och den
framtagna prislistan kommer förenkla för kunden jämfört med dagens taxa
som upplevs svår att förstå.
TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG
Jämtlands räddningstjänstförbund föreslår att kommunfullmäktige antar nya
taxor enligt framtaget förslag med timtaxan 580 kronor per timma för
sotning och rengöring samt 920 kronor per timma för brandskyddskontroll,
exkl. moms.
Årlig uppräkning enligt SKR:s sotningsindex.
De nya taxorna börjar gälla 2021-09-01
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
räddningstjänstförbundets och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 119

Dnr KS 2021/391

Arkivreglemente
BESLUT
Kommunstyrelsens 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 regelverket beslutades av kommunfullmäktige den 13 april 2015, § 61, och 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 informationshanteringsplan för att tydliggöra att allmänna handlingar inte enbart omfattar
pappersbundna dokument.
Ekonomi
Revideringar i arkivreglementet förväntas inte ha någon direkt effekt på
kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige antar nytt arkivreglemente. Reglementet gäller från
2021-07-01.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 120

Dnr KS 2021/331

Revidering av reglemente för Trygghets- och
folkhälsoråd
BESLUT
Kommunstyrelsens 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.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för Trygghets- och
folkhälsoråd.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 121

Dnr KS 2020/997

Gemensamt bolag för framställning av biogas
BESLUT
Kommunstyrelsens 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 JämtlandHärjedalen 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 startade Östersunds kommun i juni 2019 ett arbete 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.
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 121, fortsättning

Dnr KS 2020/997

Bolaget ska även ta emot övrigt biologiskt avfall, som gödsel från lantbruket,
restprodukter livsmedelsindustrin, etcetera. 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 cirka 33 000 ton substrat, varav cirka
10 000 ton matavfall, och producera 26,7 GWh fordonsgas, vilket motsvarar
drift av cirka 65-75 bussar i linjetrafik, cirka 3 900 000 kilometer. Anläggningen kommer dessutom årligen att producera cirka 26 000 ton KRAVcertifierat 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.
FÖRSLAG
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.
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 121, fortsättning

Dnr KS 2020/997

7. Härjedalens kommun tillskjuter, efter anmodan från Biogas i JämtlandHärjedalen 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 kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.
_____

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 122

Dnr KS 2021/341

Överklagat beslut, Kommunfullmäktige §§ 1-36/2021
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige överlämnar till förvaltningsrätten bilagt förslag till
yttrande som sitt eget.
ÄRENDE
Ted Länsberg, Sverigedemokraterna Härjedalen, har överklagat
kommunfullmäktige 29 mars 2021, paragrafer 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.Att han ifrågasätter starkt demokratin och ansvaret i beslut tagna under
dessa omständigheter
4. Att under de sista 15 minuterna av mötet tas 10 beslut utan en enda
motfråga eller kommentar från någon, till exempel ett beslut om att tilldela
60 miljoner kronor för renovering av Hede skola utan en enda kommentar
eller fråga om finansiering.
Kommunledningsutskottet har tagit fram ett förslag till yttrande till
förvaltningsrätten.
Ekonomi
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige överlämnar till förvaltningsrätten bilagt förslag till
yttrande som sitt eget.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
kommunledningsutskottets och finner att svaret är ja.
RESERVATION
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP) och
Bengt-Arne Persson (L) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 123

Dnr KS 2021/276

Årsredovisning 2020 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättat
årsredovisning över förbundets verksamhet 2020 och revisorerna har yttrat
sig över densamma.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 124

Dnr KS 2021/277

Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet
Jämtlands län
BESLUT
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.
FÖRSLAG
Kommunledningsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsutskottets förslag och finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 125

Dnr KS 2020/1025

Medborgarförslag om att planera för fossilfria
bränslestationer i kommunen
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
ÄRENDE
I ett medborgarförslag föreslås att Härjedalens kommun möjliggör hållbara
drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen.
Förslaget är undertecknat av 49 personer
Jämtlands län har arbetat fram en energi- och klimatstrategi 2020-2030, mot ett
fossilbränslefritt 2030.
Förslaget går i linje med den energi- och klimatstrategi med tillhörande
handlingsplan som Härjedalens kommun ska upprätta senast 2022, samt med
den förstudie som genomförs av Inlandsbanan AB och näringslivsaktörer i
Region Jämtland Härjedalen. Handlingsplanen ska användas inom kommunen
som vägledning och stöd i samband med upprättande av andra planer och
program, vid prioriteringar och beslut för att nå målsättningar och synliggöra
viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Härjedalens kommun och
Jämtlands län. Förstudien undersöker de praktiska, ekonomiska och strategiska
förutsättningar för utbyggnad av tankstationer för förnybara drivmedel, i länet.
I länet kommer utsläppen av växthusgaser främst från användningen av fossila
bränslen där transporter står för den största delen. För att målet mot ett
fossilbränslefritt 2030 ska kunna uppnås krävs inte bara ändrade resvanor utan
också en omställning till förnyelsebara drivmedel.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. Det önskade planeringsarbetet blir
och är en del i det redan påbörjade arbetet med framtagande av en handlingsplan för klimatanpassning som inte heller det någon ekonomisk påverkan.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att Härjedalens kommun
påbörjar planeringen mot att kunna erbjuda fossilfria drivmedel som alternativ
på de större orterna i kommunen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag ska vara detsamma som
samhällsutvecklingsutskottets och finner att svaret är ja.
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 126

Dnr KS 2021/241

Medborgarförslag om att kommunens skogar
långsiktigt brukas med miljövänlig teknik och avstår
från kalhyggebruk och markberedning.
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
ÄRENDE
Ett medborgarförslag om att kommunens skogar långsiktigt ska brukas med
miljövänlig teknik och avstå från kalhyggebruk och markberedning har
inkommit till kommunen.
Mellanskog har under många år förvaltat kommunens skogar och har för
avsikt att miljöcertifiera kommunens skogar enligt PEFC. PEFC är en
internationell miljöcertifiering med extra stort ansvar för miljön på ett
långsiktigt och hållbart sätt. Det svenska PEFC-systemet bygger på att
skogsägaren har en certifieringsanpassad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen
är ett planeringsunderlag för skogsfastighetens skötsel.
Inför varje avverkning används en checklista Ansvarsfullt skogsbruk.
Kontroll görs om planerat åtgärdsområde har någon form av naturvärdesoch/eller kulturmiljöstatus. Detta kan ske utifrån okulär bedömning vid
fältbesök, information i OP/GIS-karta eller via andra informationskanaler
som exempelvis lokala inventeringar via SNF, Länsstyrelsernas
naturvårdsregister etcetera. Förutom att följa certifieringens kriterier görs en
naturvårdsbedömning i varje enskilt objekt innan avverkning, objektet
planeras också i fält där så kallad generell hänsyn till vattendrag, myrar,
kulturminnen och annat märks ut och digitaliseras. Dessa sänds sedan ut till
skogsmaskinerna som instruktion.
I de många år som Mellanskog förvaltat kommunens skogar har det aldrig
förekommit någon kalhuggning i tätortsnära skogar. Där har det gallrats i
omgångar, ställts timmerställningar eller fröträd samt i de fall markberedning
har utförts skett endast med en mycket skonsam metod. Allt för att ta hänsyn
till människorna som gärna rör sig ofta i dessa skogar.
Mellanskog har fått i uppdrag att ta fram en ny skogsskötselplan med tydliga
beskrivningar av den speciella skötseln som ska utföras i de olika områdena.
Ekonomi
Ingen effekt på kommunens ekonomi.
JÄV
Anders Häggkvist (C) närvarar inte under ärendets handläggning.
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 126, fortsättning

Dnr KS 2021/241

FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om miljövänlig skogsföring
då Mellanskog fått i uppdrag att upprätta en certifieringsanpassad
skogsbruksplan.
YRKANDE
Åke Remén (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget.
Lars-Olof Mattsson (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar samma förslag
som kommunledningsutskottet.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Reméns eller enligt
Mattsson yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mattssons
yrkande.
RESERVATION
Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 127

Dnr KS 2021/304

Medborgarförslag om att ta bort vänstersvängsförbudet
från Industrivägen in på Hedegatan
BESLUT
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få svar på de frågor som
Bengt-Arne Persson ställde vid samhällsutvecklingsutskottets sammanträde
den 18 maj.
ÄRENDE
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen om att ta bort
vänstersvängsförbudet på Industrivägen in på Hedegatan.
Svegs återvinningscentral (ÅVC) kommer att ändra sina öppettider, därmed
ökar sannolikt trafiken in på området, vilket kommer att skapa längre
bilköer. Därför rekommenderar samhällsutvecklingsförvaltningen att Svegs
ÅVC av trafiksäkerhetsskäl fortsätter att styra trafiken enligt befintlig
riktning.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att ta bort
vänstersvängsförbudet på Industrivägen in på Hedegatan vid Svegs
återvinningscentral.
YRKANDE
Bengt-Arne Persson (L) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för
att få svar på de frågor som Persson ställde vid samhällsutvecklingsutskottets
sammanträde den 18 maj.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt
Perssons yrkande och finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 128

Dnr KS 2020/970

Motion om att kommunfullmäktige ser till att all vidare
utbyggnad av vindkraft i Härjedalen upphör
BESLUT
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
ÄRENDE
Sverigedemokraterna, Härjedalen har lämnat in en motion angående
utbyggnad av vindkraft i kommunen.
Sverigedemokraternas förslag är att kommunen omgående ser till att all
vidare utbyggnad av vindkraft i Härjedalen upphör, så att kommunen får
bevara dess relativt oförstörda natur.
FÖRSLAG
Samhällsutvecklingsutskottets förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen om att omgående se till att all vidare
utbyggnad av vindkraft i Härjedalen upphör, med hänvisning till
miljöbalkens bestämmelse om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av
vindkraft, det så kallade kommunala vetot.
YRKANDE
Billy Anklew (HP) biträdd av Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Lars-Olof Mattsson (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews eller enligt
Mattssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mattssons
yrkande.
RESERVATION
Billy Anklew (HP) och Olle Larsson (HP) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 129

Meddelanden
ÄRENDE
Kommunstyrelsen delges följande meddelanden:
Brev från VD Härjegårdar fastighets AB till boende vid Senioren,
Härjegårdar fastighets AB (VD Hans Heuser redovisar särskilt tanken bakom
brevet)
Delårsrapport januari-april 2021, Räddningstjänstförbundet Jämtlands län
Dom i mål 304-19, Östersunds tingsrätt, Dnr KS 2018/480
Erbjudan om medlemskap i SKRs FoU-fond för kommunernas
fastighetsfrågor, Sveriges kommuner och regioner
Föreläggande, laglighetsprövning enligt kommunallagen, Förvaltningsrätten
Härnösand, Dnr KS 2020/404
Inbjudan Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt 27 maj, Sveriges
kommuner och regioner
Information, Länsstyrelsen Jämtlands län
Information, Sveriges kommuner och regioner
Information om Länsstyrelsen Jämtlands läns plan för övertagande av
kommunal räddningstjänst, Länsstyrelsen Jämtlands län
Inhibition i mål om laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd,
Kammarrätten Sundsvall, Dnr KS 2020/404
Inspektion av överförmyndaren i Härjedalen 2020, Länsstyrelsen
Västernorrland, Dnr KS 2021/292
Livsmedelskontroller: Bruksvallarnas skola och förskola; Centralskolan
Yttehogdal, Miljö- och byggnämnden, Dnr KS 2021/293
Sammanträdesprotokoll 2021-04-14 paragraf 51, Ansvarsprövning för år
2020 för regionens nämnder och förbund som regionen är medlem i, Region
Jämtland-Härjedalen
Sammanträdesprotokoll 2021-05-06, Härjedalens råd för pensionärer och
funktionsnedsatta
Samverkansprotokoll 2021-02-11, Samhällsutvecklingsförvaltningen
Samverkansprotokoll 2021-02-18, Bildningsförvaltningen
Samverkansprotokoll 2021-04-26, Socialförvaltningen
Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 129, fortsättning
Stämmoprotokoll 2021-05-19, Inlandskommunerna ekonomisk förening
Rapport om Inlandsbanan, Inlandskommunerna ekonomisk förening
Yttrande till Härjedalens kommun angående ripjakt på statens upplåtna
marker, Länsstyrelsen Jämtland
_____

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 130

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

Ärende

Beslutsfattare

Dokument-id
135766

Anställningar april 2021

Flera olika

Dokument-id
136417

Anställningar maj 2021

Flera olika

KS 2021/314

Vidaredelegation att teckna
modellavtal som avtal om
användande av personuppgifter i
bilder

Kommunchef

KS 2021/42

Driftbidrag föreningsägda
anläggningar

Fritidschef

KS 2021/78

Lokalbidrag

Fritidschef

KS 2021/46

Extra corona-stöd

Fritidschef

KS 2021/43

Driftbidrag samlingslokal

Fritidschef

KS 2021/41

Lönebidrag

Fritidschef

KS 2021/144

Kursbidrag

Fritidschef

KS 2021/310

Hastighetsbegränsning på väg 315
vid Risvallen

Kommunstyrelsens
ordförande

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 131

Dnr KS 2021/368

Ej verkställda beslut 2021
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen och lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartalsvis till fullmäktige
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 ska visa de olika typer av bistånd som inte verkställts, samt hur
lång tid som gått från beslut till verkställighet i varje enskilt fall. Statistiken
ska enligt Socialstyrelsen vara uppdelad på kön.
Rapport över kvartal 1 2021 presenteras vid dagens sammanträde
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 132

Dnr KS 2021/426

Redovisning ej färdigberedda motioner
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa
vilka motioner som ännu inte är färdigberedda.
Redovisning över ej färdigberedda motioner presenteras för
kommunstyrelsen.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen
överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 133

Dnr KS 2021/425

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa
vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.
Redovisning över ej färdigberedda medborgarförslag presenteras för
kommunstyrelsen.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen
överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 134

Dnr KS 2021/428

Redovisning verkställighet bifallna motioner
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa hur
bifallna motioner har verkställts.
Redovisning över hur bifallna motioners har verkställts presenteras för
kommunstyrelsen.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen
överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 135

Dnr KS 2021/427

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag
BESLUT
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa hur
bifallna medborgarförslag har verkställts.
Redovisning över hur bifallna medborgarförslag har verkställts presenteras
för kommunstyrelsen.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander yrkar att kommunstyrelsen överlämnar
redovisningen till kommunfullmäktige.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 136

Dnr KS 2021/449

Skrivelse angående jakttid på ripa
BESLUT
Kommunstyrelsen skickar den föreslagna skrivelsen till regeringen.
ÄRENDE
Johan Fredholm (M) anser att den förkortade jakttiden på ripa har beslutats
på tvivelaktiga grunder och vill därför att kommunen skickar en skrivelse om
saken till regeringen. Fredholm har tagit fram ett förslag till sådan skrivelse.
YRKANDE
Billy Anklew (HP) biträdd av Åke Remén (V), Bengt-Arne Persson (L) och
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunen inte skickar regeringen
någon skrivelse i frågan.
Lars-Olof Mattsson (M) biträdd av Olle Larsson (HP) yrkar att
kommunstyrelsen skickar den föreslagna skrivelsen till regeringen.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anklews eller enligt
Mattssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mattssons
yrkande.
RESERVATION
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), Bengt-Arne Persson (L)
och Åke Remén (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 137

Övrig fråga, läsplattorna
ÄRENDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) frågar när kommunen kommer börja använda
ett nytt system för att i läsplattorna delge sammanträdeshandlingar?
Kommunsekreterare Johan Höglund svarar att kommunkansliets plan är att
till hösten införa systemet NetPublicator.
Bengt-Arne Persson (L) undrar om inte den så kallade politikersidan kan
återinföras på något sätt? Kommunkansliet undersöker möjligheten till det.
Då NetPublicator införs kommer detta sannolikt att kunna fylla samma
funktion som politikersidan annars skulle fylla.
Kommunchefen undersöker tillsammans med IT-chefen behovet av teknisk
utrustning i sammanträdeslokalen för smidigare sammanträdesdeltagande på
distans.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 138

Övrig fråga, möteshandlingar
ÄRENDE
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) pekar på vikten av att samtliga
sammanträdeshandlingar finns tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare redan då kallelsen till sammanträdet skickas.

Justerandes sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-06-09
KS § 139

Övrig fråga, översyn av reglementen för kommunens
olika råd
BESLUT
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen uppdraget att se över
och föreslå ändringar i de rådsreglementen som inte nyligen har reviderats.
ÄRENDE
Kommunstyrelsen diskuterar reglementena för de olika råd som finns
inrättade under kommunstyrelsen.
YRKANDE
Ordförande Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunstyrelsen ger
kommunledningsförvaltningen uppdraget att se över och föreslå ändringar i
de rådsreglementen som inte nyligen har reviderats.
BESLUTSGÅNG
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt hans yrkande och
finner att svaret är ja.

Beslutet expedieras till:
Kommunchef

Justerandes sign.

