
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

Plats och tid Idrottshallen vid Södra skolan i Sveg, 10:00-14:45 
Beslutande Ledamöter 

Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
ordförande 
Ingegärd Fjällgärde (-) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
paragrafer 37-61; 63-76 
Mats Ericsson (C) paragrafer 37-61; 
63-76 
Maj-Britt Halvarsson (C) paragrafer 
37-61; 63-76 
Jenny Hansen (C) paragrafer 37-61; 
63-76 
Gunnar Hedin (C) paragrafer 37-61; 
63-76 
Anders Häggkvist (C) paragrafer 
37-58; 63-65; 69-76 
Mikael Jonasson (C) paragrafer 37-57; 
59-76 
Billy Anklew (HP) paragrafer 37-61; 
63-76 
Olle Larsson (HP) paragrafer 37-61; 
63-76 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
paragrafer 37-61; 63-76 
Torbjörn Rensberg (L) 

Johan Fredholm (M) paragrafer 37-61; 
63-68; 71-76 
Lars-Olof Mattsson (M) paragrafer 
37-61 
Pontus Nissblad (M) paragrafer 37-61; 
64; 66-76 
Thomas Wiklund (M) paragrafer 
37-57; 59-61; 63-76 
Torbjörn Bergman (S) paragrafer 
37-61; 63-76 
Per-Erik Johansson (S) paragrafer 
37-57; 59-61; 63-68; 71-76 
Magnus Karlsson (S) paragrafer 37-
61; 63-76 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
paragrafer 37-58; 63-65; 69-76 
Christer Nordqvist (S) paragrafer 
37-61; 63-76 
Ted Länsberg (SD) paragrafer 37-61; 
63-76 
Åke Remén (V) paragrafer 37-61; 
63-76 
Karin Holmin (VH) paragrafer 37-61; 
63-76 

 Tjänstgörande ersättare 
Stig Holm (C) 
Jan-Erik Svensson (C) paragrafer 
58-62 
Per-Anders Tapper (HP) paragrafer 
46-61; 63-76 
Karin Eliasson (KD) paragraf 62 
Linda Bergström (S) paragrafer 37-57; 
59-76 

Elving Forsström (S) 
Maria Olsson (S)  
Göran Påhlson (S) paragrafer 58-62 
Bo Danielsson (V) 
Roland Persson (VH) paragraf 62 
 

Övriga deltagare Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 
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Justerandes sign. 

Underskrifter Paragrafer 37-76 

Ordförande 

Pernilla Heijdenbeck Persson (S) 

Sekreterare 

Johan Höglund 

Justerare 

Billy Anklew (HP) paragrafer 37-61; 63-76 

Christer Nordqvist (S) paragrafer 37-61; 63-76 

Elving Forsström (S) paragraf 62 

Bo Danielsson (V) paragraf 62 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

Justerandes sign. 

Ärendelista 
 
§ 37 Medborgarförslag om att ta bort vänstersvängsförbudet 

från Industrivägen in på Hedegatan 
2021/304 

§ 38 Medborgarförslag om gratis mensskydd på 
kommunens alla kommunala toaletter 

2021/336 

§ 39 Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

2021/405 

§ 40 Medborgarförslag om att ordna iläggningsplats för 
båtar i Sveg 

2021/481 

§ 41 Medborgarförslag om iläggningsplats för båtar i Sveg 2021/482 
§ 42 Medborgarförslag om att alla kommunala 

telefonsamtal ska spelas in 
2021/484 

§ 43 Medborgarförslag om att kommunens framtida 
kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den globala 
uppvärmningen 

2021/487 

§ 44 Motioner inkomna sedan kommunfullmäktiges förra 
sammanträde 

 

§ 45 Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 2020/678 
§ 46 Byvaktmästeri, arbetsmarknadsavdelningen 2021/190 
§ 47 Begäran om tilläggsanslag för investering, 

samhällsutvecklingsförvaltningen 
2021/364 

§ 48 Taxa för familjerådgivning 2021/237 
§ 49 VA-taxa 2020/499 
§ 50 Gemensamt bolag för framställning av biogas 2020/997 
§ 51 Taxor för rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 

kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
2021/434 

§ 52 Upphävande av reglemente för internkontroll 2021/318 
§ 53 Arkivreglemente 2021/391 
§ 54 Överklagat beslut, Kommunfullmäktige §§ 1-36/2021 2021/341 
§ 55 Ej verkställda beslut 2021 2021/368 
§ 56 Årsredovisning 2020 2021/263 
§ 57 Revisionsberättelse 2020 2021/458 
§ 58 Ansvarsprövning gemensamma miljö- och 

byggnämnden 
2021/458 

§ 59 Ansvarsprövning gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 

2021/458 
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Justerandes sign. 

§ 60 Ansvarsprövning gemensamma nämnden för 
sammanhållen upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter 

2021/458 

§ 61 Ansvarsprövning gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

2021/458 

§ 62 Ansvarsprövning kommunstyrelsen 2021/458 
§ 63 Årsredovisning 2020, Jämtlands 

räddningstjänstförbund 
2021/276 

§ 64 Revisionsberättelse 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

2021/276 

§ 65 Ansvarsprövning direktionen Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

2021/276 

§ 66 Årsredovisning 2020, samordningsförbundet 
Jämtlands län 

2021/277 

§ 67 Revisionsberättelse 2020 samordningsförbundet 
Jämtlands län 

2021/277 

§ 68 Ansvarsprövning styrelsen samordningsförbundet 
Jämtlands län 

2021/277 

§ 69 Revisionsberättelse 2020 Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar 

2021/465 

§ 70 Ansvarsprövning Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 2021/465 
§ 71 Avsägelse från uppdrag, Gunnar Hedin (C) 2021/330 
§ 72 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige, Mimmie 

Stålhandske (S) 
2021/478 

§ 73 Val av ersättare i kommunstyrelsen, efter Gunnar 
Hedin (C) 

2021/332 

§ 74 Val av revisorsersättare i Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar efter Taher Alizadeh (C) 

2021/439 

§ 75 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för gemensamt 
bolag för framställning av biogas 

2020/997 

§ 76 Val av ersättare i styrelsen för gemensamt bolag för 
framställning av biogas 

2020/997 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KF § 37 Dnr KS 2021/304 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att ta bort vänstersvängsförbudet 
från Industrivägen in på Hedegatan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare föreslår att kommunen tar bort 
vänstersvängsförbudet från Industrivägen in på Hedegatan (i Sveg). 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 38 Dnr KS 2021/336 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om gratis mensskydd på 
kommunens alla kommunala toaletter 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare föreslår att kommunen ska tillhandahålla 
gratis mensskydd på alla kommunala toaletter. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 39 Dnr KS 2021/405 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att ställa ut sopcontainrar i 
turistområden 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare föreslår att kommunen ställer ut 
sopcontainrar på några destinationer i västra delen av kommunen. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 40 Dnr KS 2021/481 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att ordna iläggningsplats för 
båtar i Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare föreslår att kommunen anordnar en 
iläggningsplats för båtar i Sveg. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 41 Dnr KS 2021/482 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om iläggningsplats för båtar i Sveg 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare föreslår att kommunen anordnar en 
iläggningsplats för båtar i Sveg. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Samhällsutvecklingschef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 42 Dnr KS 2021/484 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att alla kommunala telefonsamtal 
ska spelas in 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare föreslår att alla kommunala telefonsamtal ska 
spelas in så att de kan diarieföras. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 43 Dnr KS 2021/487 

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att kommunens framtida 
kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den globala 
uppvärmningen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

ÄRENDE 

En av kommunens medborgare (dessutom 62 ytterligare underskrifter) 
föreslår att kommunen snarast beslutar – och tydliggör i relevanta 
styrdokument – att med framtida kapitalplaceringar aldrig bidra till att öka 
den globala uppvärmningen. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 44  

Justerandes sign.

Motioner inkomna sedan kommunfullmäktiges förra 
sammanträde 

ÄRENDE 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-30 har följande motioner 
väckts: 

Motion om presentkort till fast anställd och vikarierande 
omvårdnadspersonal, dnr KS 2021/409. 

Motionen bereds för närvarande av kommunstyrelsen.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 45 Dnr KS 2020/678 

Justerandes sign.

Försäljning av del av Funäsdalen 8:112 

BESLUT 

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 den 11 augusti 2020 fick 
förvaltningen i uppdrag att försälja del av Funäsdalen 8:112, med intentionen 
möjligt permanentboende. 

Förvaltningen gjorde en allmän förfrågan före julhelgerna och sex 
intressenter anmälde sitt intresse. En arbetsgrupp bestående av politiker och 
tjänstemän bildades. Efter en första fördjupad bedömning beslutade 
arbetsgruppen att jobba vidare med två av intressenterna. Processen är nu 
avslutad och arbetsgruppen har föreslagit att Trångsviken bygg AB får 
utveckla området. 

Ekonomi 
Försäljning av (del av) fastigheten skulle innebära en intäkt. På sikt förväntas 
det föreslagna konceptet leda till inflyttning för permanentboende. 

FÖRSLAG 

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. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 45, fortsättning Dnr KS 2020/678 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Samhällsutvecklingschef 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 46 Dnr KS 2021/190 

Justerandes sign.

Byvaktmästeri, arbetsmarknadsavdelningen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för en mer fullständig utredning. 

ÄRENDE 

Arbetsmarknadsavdelningen utför i dagsläget byvaktmästeritjänster, generellt 
kallade fixartjänster, åt medborgare med biståndsbeslut. 
 
Byvaktmästeritjänsterna infördes vid en tid innan RUT-avdrag fanns 
tillgängliga, 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 
En avveckling av byvaktmästeriet kommer inte ha någon avsevärd effekt på 
kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

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. 
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KF § 46, fortsättning Dnr KS 2021/190 

Justerandes sign.

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Åke Remén (V), Torbjörn Rensberg (L), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD) 
och Ingegärd Fjällgärde (-) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar 
ärendet för en mer fullständig utredning. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Mats Ericsson (C) och Maj-Britt Halvarsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med ändringen att återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avgör ärendet idag eller 
återremitterar det enligt Holmins med fleras yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avgör ärendet idag. 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att avgöra ärendet idag nej-röst för att återremittera ärendet enligt Holmins 
med fleras yrkande. Ett ärende som inte tidigare har återremitterats av en 
minoritet ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), 
Linda Bergström (S), Elving Forsström (S) Pernilla Heijdenbeck Persson (S), 
Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), Åke Remén (V), 
Karin Holmin (VH).  

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 11 nej-röster mot 20 ja-röster 
återremitterar ärendet enligt Holmins med fleras yrkande, då fler än en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna röstat för återremiss. 

Beslutet expedieras till: 
Projektsamordnare samhällsutvecklingsförvaltningen



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 47 Dnr KS 2021/364 

Justerandes sign.

Begäran om tilläggsanslag för investering, 
samhällsutvecklingsförvaltningen 

BESLUT 

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. Utrustningen krävs för att uppfylla kraven 
för att hålla flygplatsen öppen under vinterperioden som sträcker sig mellan 
första oktober och sista april. Nuvarande utrustning för redundans är ur bruk 
och vidare investering i den utrustningen är inte ekonomiskt försvarbar. Den 
primära snöslungan är omodern och marknaden för reservdelar är mycket 
begränsad. Därför krävs investering i en nyare, begagnad primär snöslunga. 

Ekonomi 
Beräknad kostnad för utrustningen är 900 000 kronor. 

FÖRSLAG 

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. 

YRKANDE 

Billy Anklew (HP) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Chef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Flygplatschef 
Ekonomichef



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 48 Dnr KS 2021/237 

Justerandes sign.

Taxa för familjerådgivning 

BESLUT 

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 till de som begär det. 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 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för familjerådgivningen höjs från och 
med den 1 juli 2021 till 200 kronor per besök. 

YRKANDE 

Billy Anklew (HP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Socialchef
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VA-taxa 

BESLUT 

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. 

FÖRSLAG 

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. 

YRKANDE 

Åke Remén (V) biträdd av Billy Anklew (HP), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Karin Holmin (VH) yrkar att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet för omarbetning av förslaget. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige avgör ärendet idag eller 
återremitterar det enligt Reméns med fleras yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avgör ärendet idag.  

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att avgöra ärendet idag, nej-röst för att återremittera ärendet enligt Reméns 
med fleras yrkande. Ärendet ska återremitteras om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), Jenny Hansen (C), 
Gunnar Hedin (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Olle Larsson (HP), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Linda Bergström (S), Elving Forsström (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Magnus Karlsson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), 
Maria Olsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Billy Anklew (HP), Per-Anders Tapper (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V), Karin Holmin (VH) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 ja-röster mot 9 nej-röster 
beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag och finner att svaret är ja. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutet expedieras till: 
VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
VA-handläggare Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Bolagsstyrelse Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
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Gemensamt bolag för framställning av biogas 

BESLUT 

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄRENDE 

Regeringen har beslutat att senast 31 december 2023 så ska minst 75 % av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Med anledning 
av regeringens beslut 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 av substrat ska ske genom att kommuner ordnar insamling av 
matavfallet, som ska sorteras i papperspåsar, från hushållen.  
 
Bolaget ska även ta emot övrigt biologiskt avfall, som gödsel från lantbruket, 
restprodukter från livsmedelsindustrin, etcetera. Det övriga avfallet kan 
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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 (närmare 
100 varv runt jorden). Anläggningen kommer dessutom årligen att producera 
cirka 26 000 ton KRAV-certifierat biogödsel som kan användas av länets 
lant- och skogsbrukare.  
 
Placeringen av anläggningen ska vara på Gräfsåsen, Östersund. På 
anläggningen ska det finnas mottagningshall med kontor/laboratorium, 
förbehandling, 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 miljoner kr 
netto efter bidrag från Klimatklivet. 
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FÖRSLAG 

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

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

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Östersunds kommun 
Kommunchef 
Ekonomichef
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Taxor för rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 
kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

BESLUT 

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. 

ÄRENDE 

Personalen vid Jämtlands räddningstjänstförbund har tagit fram ett förslag 
till nya taxor för rengöring och brandskyddskontroll. 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. 
 
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. 

FÖRSLAG 

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. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Jämtlands Räddningstjänstförbund
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Upphävande av reglemente för internkontroll 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

Då kommunen revisorer granskade kommunens interna kontroll, uppdagades 
att kommunens reglemente för internkontroll är inaktuellt. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare
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Arkivreglemente 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

Det nu gällande regelverket för arkivvård i Härjedalens kommun är i behov 
av revidering. 
 
Syftet med reglementet är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras 
och att närmare precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de 
bestämmelser som följer av lag eller förordning. Det senast antagna regel-
verket 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 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Arkivarie 
Kommunsekreterare
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Överklagat beslut, Kommunfullmäktige §§ 1-36/2021 

BESLUT 

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

ÄRENDE 

Ted Länsberg, Sverigedemokraterna Härjedalen, har överklagat 
kommunfullmäktiges beslut den 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. 
 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till yttrande till 
förvaltningsrätten. 

Ekonomi 
Ärendet har ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

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

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 54, fortsättning Dnr KS 2021/341 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att svaret är ja. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Billy Anklew (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Bo Danielsson (V) 
och Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningsrätten
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Ej verkställda beslut 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

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 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna 
och finner att svaret är ja.
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Årsredovisning 2020 

BESLUT 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2020. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning för år 2020. 
Årsredovisningen har granskats av kommunens revisorer, som anser att 
kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att resultatet är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige 
uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 
för år 2020. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och 
finner att svaret är ja. 

RESERVATION 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) Billy Anklew (HP), Åke Remén (V), och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.
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Revisionsberättelse 2020 

ÄRENDE 

Kommunens revisorer har granskat kommunens egen verksamhet under 
2020 samt den verksamhet som har överlämnats till kommunala bolag. 
Revisorerna bedömer att kommunstyrelse och övriga nämnder har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Revisorerna har beretts tillfälle att yttra sig över årsredovisningen, men valt 
att inte delta vid dagens sammanträde.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 58 Dnr KS 2021/458 

Justerandes sign.

Ansvarsprövning gemensamma miljö- och 
byggnämnden 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar den gemensamma miljö- och byggnämnden 
ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska varje år innan slutet av juni månad för samtliga 
nämnder ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 

Kommunens revisorer har tillstyrkt att gemensamma miljö- och 
byggnämnden beviljas ansvarsfrihet 

JÄV 

Mikael Jonasson (C), Thomas Wiklund (M), Per-Erik Johansson (S) och 
Linda Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar den gemensamma miljö- 
och byggnämnden och dess ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner 
att svaret är ja.
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Ansvarsprövning gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska varje år innan slutet av juni månad för samtliga 
nämnder ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 
 
Kommunens revisorer har tillstyrkt att gemensamma nämnden för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
beviljas ansvarsfrihet. 

JÄV 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden 
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 
ansvarsfrihet och finner att svaret är ja.
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Ansvarsprövning gemensamma nämnden för 
sammanhållen upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för sammanhållen 
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 
ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska varje år innan slutet av juni månad för samtliga 
nämnder ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 
 
Kommunens revisorer har tillstyrkt att gemensamma nämnden för 
sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter beviljas ansvarsfrihet 

JÄV 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden 
för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsprodukter ansvarsfrihet och finner att svaret är ja.
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Ansvarsprövning gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska varje år innan slutet av juni månad för samtliga 
nämnder ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 
 
Kommunens revisorer har tillstyrkt att gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan beviljas ansvarsfrihet. 

JÄV 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan ansvarsfrihet och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 62 Dnr KS 2021/458 

Justerandes sign.

Ansvarsprövning kommunstyrelsen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska varje år innan slutet av juni månad för samtliga 
nämnder ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 
 
Kommunens revisorer har tillstyrkt att kommunstyrelsen beviljas 
ansvarsfrihet 

JÄV 

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Billy Anklew (HP), Olle Larsson (HP), Per-Anders Tapper (HP) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Johan Fredholm (M), 
Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Per-Erik Johansson (S), Magnus Karlsson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Ted Länsberg (SD), 
Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) deltar inte i beslutet. 

YRKANDE 

Bo Danielsson (V) biträdd av Roland Persson (VH) yrkar att 
kommunfullmäktige inte beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

Göran Pålsson (S) yrkar att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 62, fortsättning Dnr KS 2021/458 

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen 
ansvarsfrihet och finner att svaret är ja. 

Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för 
att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet, nej-röst för att inte bevilja 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

Omröstningsresultat 
Ja-röst: Stig Holm (C), Mikael Jonasson (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Torbjörn Rensberg (L), Linda Bergström (S), Elving Forsström (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 
Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Karin Eliasson (KD), Bo Danielsson (V), 
Roland Persson (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 9 ja-röster mot 4 nej-röster 
beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet. 

RESERVATION 

Ingegärd Fjällgärde (-), Karin Eliasson (KD), Bo Danielsson (V) och 
Roland Persson (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 63 Dnr KS 2021/276 

Justerandes sign.

Årsredovisning 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunfullmäktige godkänner räddningstjänstförbundets årsredovisning. 

ÄRENDE 

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

JÄV 

Pontus Nissblad (M) deltar inte i ärendets handläggning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner förbundets 
årsredovisning och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 64 Dnr KS 2021/276 

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2020, Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

ÄRENDE 

Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet 
under 2020. Revisorerna bedömer att förbundets direktion i allt väsentligt 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att direktionens interna kontroll har varit 
tillräcklig



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 65 Dnr KS 2021/276 

Justerandes sign.

Ansvarsprövning direktionen Jämtlands 
räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar räddningstjänstförbundets direktion 
ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Räddningstjänstförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
räkenskaper under 2020 och tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar 
revisionen ansvarsfrihet. 

JÄV 

Pontus Nissblad (M) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet 
och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 66 Dnr KS 2021/277 

Justerandes sign.

Årsredovisning 2020, samordningsförbundet 
Jämtlands län 

BESLUT 

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets årsredovisning. 

ÄRENDE 

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

JÄV 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i ärendets 
handläggning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner 
samordningsförbundets årsredovisning och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 67 Dnr KS 2021/277 

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2020 samordningsförbundet 
Jämtlands län 

ÄRENDE 

Samordningsförbundets revisor har granskat förbundets verksamhet under 
2020 och bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

JÄV 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i ärendets 
handläggning



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 68 Dnr KS 2021/277 

Justerandes sign.

Ansvarsprövning styrelsen samordningsförbundet 
Jämtlands län 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Revisorn för samordningsförbundet i Jämtlands län har granskat förbundets 
verksamhet under 2020 och tillstyrker att förbundets styrelse beviljas 
ansvarsfrihet. 

JÄV 

Anders Häggkvist (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar samordningsförbundets 
styrelse ansvarsfrihet och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 69 Dnr KS 2021/465 

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2020 Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar 

ÄRENDE 

Revisorerna för stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar har granskat stiftelsens 
verksamhet under 2020 och anser att årsredovisningen ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning samt 
att styrelseledamöterna inte har handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

JÄV 

Per-Erik Johansson (S) och Johan Fredholm (M) deltar inte i ärendets 
handläggning.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 70 Dnr KS 2021/465 

Justerandes sign.

Ansvarsprövning Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 

BESLUT 

Kommunfullmäktige beviljar stiftelsens Tännäs fritidsanläggningar styrelse 
ansvarsfrihet. 

ÄRENDE 

Enligt stiftelsens stadgar ska kommunfullmäktige varje år ta ställning till om 
stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna har inte särskilt uttalat 
sig i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. 

JÄV 

Per-Erik Johansson (S) och Johan Fredholm (M) deltar inte i beslutet. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar stiftelsens styrelse 
ansvarsfrihet och finner att svaret är ja.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 71 Dnr KS 2021/330 

Justerandes sign.

Avsägelse från uppdrag, Gunnar Hedin (C) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige befriar Gunnar Hedin (C) från uppdraget som ersättare 
i kommunstyrelsen. 

ÄRENDE 

Gunnar Hedin (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Hedin från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 72 Dnr KS 2021/478 

Justerandes sign.

Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige, Mimmie 
Stålhandske (S) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige befriar Mimmie Stålhandske (S) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

ÄRENDE 

Mimmie Stålhandske (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Stålhandske från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och finner att svaret är ja. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Länsstyrelsen Jämtland



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 73 Dnr KS 2021/332 

Justerandes sign.

Val av ersättare i kommunstyrelsen, efter Gunnar Hedin 
(C) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Jan-Erik Svensson (C) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige befriade vid dagens sammanträde Gunnar Hedin (C) 
från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska 
välja en ny ersättare i Hedins ställe. 

YRKANDE 

Jenny Hansen (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer 
Jan-Erik Svensson (C) till ersättare i kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 74 Dnr KS 2021/439 

Justerandes sign.

Val av revisorsersättare i Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar efter Taher Alizadeh (C) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C) till ersättare för revisorn 
för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige ska välja en ny ersättare för revisorn för Stiftelsen 
Tännäs fritidsanläggningar, efter Taher Alizadeh (C). 

YRKANDE 

Jenny Hansen (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C) 
till ersättare för revisorn för Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar. 

BESLUTSGÅNG 

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

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Styrelse och revisorer Tännäs fritidsanläggningar



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 75 Dnr KS 2020/997 

Justerandes sign.

Val av ledamot i styrelsen för gemensamt bolag för 
framställning av biogas 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Magnus Karlsson (S) till ledamot i Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att tillsammans med 
länets övriga kommuner bilda ett gemensamt bolag för framställning av 
rötgas. Bolaget heter Biogas i Jämtland-Härjedalen AB. Enligt 
bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Härjedalen utse en ledamot med 
ersättare till bolagets styrelse. 

YRKANDE 

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer 
Magnus Karlsson (S) till ledamot i bolagets styrelse. 

Billy Anklew (HP) yrkar att kommunfullmäktige väljer Ted Länsberg (SD) 
till ledamot i bolagets styrelse. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige väljer Karlsson eller Länsberg till 
ledamot i bolagets styrelse och finner att kommunfullmäktige väljer 
Karlsson. 

Beslutet expedieras till: 
Östersunds kommun 
Kommunsekreterare



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-06-21 

KF § 76 Dnr KS 2020/997 

Justerandes sign.

Val av ersättare i styrelsen för gemensamt bolag för 
framställning av biogas 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Thomas Wiklund (M) till ersättare i Biogas i 
Jämtland-Härjedalen AB:s styrelse. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde att tillsammans med 
länets övriga kommuner bilda ett gemensamt bolag för framställning av 
rötgas. Bolaget heter Biogas i Jämtland-Härjedalen AB. Enligt 
bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Härjedalen utse en ledamot med 
ersättare till bolagets styrelse. 

YRKANDE 

Magnus Karlsson (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer 
Thomas  Wiklund (M) till ersättare i bolagets styrelse. 

Olle Larsson (HP) yrkar att kommunstyrelsen väljer Billy Anklew (HP) till 
ersättare i bolagets styrelse. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige väljer Wiklund eller Anklew till 
ersättare i bolagets styrelse och finner att kommunfullmäktige väljer 
Wiklund. 

Beslutet expedieras till: 
Östersunds kommun 
Kommunsekreterare
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