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Plats och tid Idrottshallen, Södra skolan, Sveg, 10:00-15:10 
Beslutande Ledamöter 

Pernilla Heijdenbeck Persson (S), ordförande 
Billy Anklew (-) 
Ingegärd Fjällgärde (-) 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
Mats Ericsson (C) 
Elina Grubb (C) 
Maj-Britt Halvarsson (C) 
Jenny Hansen (C) 
Gunnar Hedin (C) 
Anders Häggkvist (C) 
Mikael Jonasson (C) 
Nils-Olof Friberg (HP) 
Olle Larsson (HP) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
Torbjörn Rensberg (L) §§ 138-159 
Johan Fredholm (M) 

Lars-Olof Mattsson (M) 
Thomas Wiklund (M) 
Torbjörn Bergman (S) 
Per-Erik Johansson (S) 
Lars-Gunnar Nordlander (S) 
Christer Nordqvist (S) 
Agneta Ohlsson (S) 
Maria Olsson (S) 
Ted Länsberg (SD) 
Åke Remén (V) 
Karin Holmin (VH) 
Tjänstgörande ersättare 
Elving Forsström (S) 
Göran Påhlson (S) 
Jeannette Ek (V) 

Övriga deltagare En frågeställare paragraf 130 
Folke Bäck, kommunrevisorernas ordförande paragrafer 141 och 147 
Gunnel Gyllander, kommunchef 
Johan Höglund, kommunsekreterare 

Underskrifter 
 

Paragrafer 130-159 

Ordförande 
 

Pernilla Heijdenbeck Persson (S)  

Sekreterare 
 

Johan Höglund  

Justerare 
 

Christer Nordqvist (S)  

Justerare  

Billy Anklew (-)  
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Justerandes sign. 
 

Ärendelista 
 
§ 130 Allmänhetens frågestund 2021/895 
§ 131 Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 

Härjedalen 
2020/477 

§ 132 Medborgarförslag om att det ska finnas en arbetarbuss 
mellan Hede och Funäsdalen 

2021/751 

§ 133 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun ska ta 
fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för 
att aktivt gynna pollinerare 

2021/745 

§ 134 Medborgarförslag om att kommunen utvecklar eller 
beställer en mobilapp som visar sevärdheter i 
Härjedalen 

2021/818 

§ 135 Medborgarförslag angående ärendeberedningar 2021/849 
§ 136 Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 

upprättar en energiplan 
2021/916 

§ 137 Medborgarförslag att kommunen bjuder ut 
paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra 

2021/923 

§ 138 Motion om presentkort till fast anställd och 
vikarierande personal 

2021/409 

§ 139 Utdelning av priser, stipendier och gåvor  
§ 140 Redovisning motioner inkomna sedan 

kommunfullmäktiges senaste sammanträde 
 

§ 141 Revisionsrapport, granskning av styrdokument 2021/464 
§ 142 Uppsägning av överenskommelse med regionen om 

regional samverkan 
2021/901 

§ 143 Försäljning del av Funäsdalen 8:112, Olen 2021/747 
§ 144 Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 2021/650 
§ 145 Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun 2021/300 
§ 146 Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun 2021/411 
§ 147 Delårsrapport 2021 2021/797 
§ 148 Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021 2021/748 
§ 149 Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 2021/773 
§ 150 Kommunfullmäktiges arbetsordning 2021/713 
§ 151 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2021/857 
§ 152 Redovisning ej färdigberedda motioner 2021/859 
§ 153 Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 2021/858 
§ 154 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2021/860 
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Justerandes sign. 
 

§ 155 Avsägelse från uppdrag, Åke Remén (V) 2021/826 
§ 156 Avsägelse från uppdrag i krisledningsnämnden, 

Margareta Mahmoud-Persson (KD) 
2021/921 

§ 157 Val av ersättare i kommunstyrelsen, efter Bengt-Arne 
Persson (L) 

2021/827 

§ 158 Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande efter 
Åke Remén (V) 

2021/830 

§ 159 Val av ledamot i krisledningsnämnden, efter 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 

2021/925 
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KF § 130 Dnr KS 2021/895 

 

Justerandes sign. 

Allmänhetens frågestund 

ÄRENDE 

Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige ska allmänheten ges tillfälle 
att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. 

En person ställer följande frågor till Lars-Gunnar Nordlander (S): 
 ”I vilken nämnd är 2021/190 väckt som du svarar i radion? Vart är 

dokumenteringen av det?” 
 ”Är det här socialdemokraternas politik och försämra för sina 

medborgare?” 
Nordlander besvarar frågorna. 

Samma person ställer följande frågor till Anders Häggkvist (C): 
 ”Hur kan ett ärende få ett ärendena som ligger så högt på ärendelistan 

redan i våras då ni inte har kommit dit i dagens punktnummer?” 
 ”Tänker ni på oss invånare när ni drar in bistånd för oss?” 
 ”Jobbar ni i medborgarnas intresse”? 

Häggkvist besvarar frågorna. 

En person ställer följande frågor till Lars-Olof Mattsson: 
 ”Anser du, att du i egenskap av ordförande kontrollerat alla handlingar i 

ärendet SUU 2021/587 § 73 så allt är korrekt och du uppfyller 
ordförandeskapets regler innan du lyfter fram ärendet?” 

 ”Anser du, att du i egenskap av ordförande, att beredningar av ärenden 
är sakliga och opartiska i framläggandet till politiker att fatta beslut 
på?” 

Mattsson besvarar frågorna. 

Samma person ställer följande frågor till Lars-Gunnar Nordlander (S): 
 ”Anser du i egenskap av kommunalråd att tjänstemännen ska ge 

korrekt information till beslutande politiker på direkta frågor i 
nämnder och utskott?” 

 ”Anser du i egenskap av kommunalråd att tjänstemännen ska ha god 
kunskap över när olika arbetsprojekt ska vara färdigställda enligt 
givande av upplysningar i ärendena?” 

 ”Anser du i egenskap av kommunalråd att tjänstemännen agerar 
korrekt i sina svar till beslutande politiker då det visat sig att den 
givna informationen ej är korrekt enligt protokollen?” 

Nordlander besvarar frågorna.  

Sedan samtliga frågor som lämnats in till dagens sammanträde har besvarats 
förklarar ordförande frågestunden avslutad. 

_____ 
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KF § 131 Dnr KS 2020/477 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 
Härjedalen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen ska fortsätta att ha 
ansvaret för skötseln av enskilda vägar och för att finansiera detta fakturera 
berörda andelsägare kostnaderna för skötseln. 
 
Kommunen får sköta vägunderhåll men måste då ta ut kostnaden via skatt. 
Kommunen får inte, till skillnad från vad som gäller för till exempel 
VA-hanteringen, fakturera medborgarna för vägskötsel. I de fall kommunen 
sköter enskilda vägar fungerar kommunen som en entreprenör utan juridiskt 
ansvar mot trafikanterna, det ansvaret har istället den förening eller 
gemensamhetsanläggning som har lejt in kommunen. Det gäller även om 
föreningen eller gemensamhetsanläggningen är vilande. 
 
Påståendet att det krävs minst en kilometer lång väg för att ha rätt att söka 
bidrag till vägunderhållet stämmer inte. Det som fullmäktige har beslutat 
(§ 37/2020) är att ”Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig 
längd”. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) biträdd av Billy Anklew (-), Åke Remén (V), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD) och 
Ted Länsberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller 
medborgarförslaget. 

Anders Häggkvist (C) biträdd av Olle Larsson (HP), 
Maj-Britt Halvarsson (C) och Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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KF § 131, fortsättning Dnr KS 2020/477 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Holmins med fleras 
yrkande eller enligt Häggkvists med fleras yrkande och finner att fullmäktige 
beslutar enligt Häggkvists med fleras yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång. Ja-röst för att besluta enligt 
Häggkvists med fleras yrkande, nej-röst för att besluta enligt Holmins med 
fleras yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Elving Forsström (S), 
Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), 
Maria Olsson (S), Göran Pålsson (S). 

Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Gunilla Zetterström-Bäcke, (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Ted Länsberg, (SD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 21 ja-röster mot 8 nej-röster 
beslutar enligt Häggkvists med fleras yrkande och således avslår 
medborgarförslaget. 

RESERVATION 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Förslagsställare 
Samhällsutvecklingschef 
Handläggare överlämning vägar 
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KF § 132 Dnr KS 2021/751 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att det ska finnas en arbetarbuss 
mellan Hede och Funäsdalen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen inrättar en busslinje 
som kan starta i till exempel Hede och ankomma Funäsdalen kl. 7. 

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 
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KF § 133 Dnr KS 2021/745 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun ska ta 
fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för 
att aktivt gynna pollinerare 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen tar fram en 
handlingsplan med åtgärder och strategier för att aktivt gynna pollinerare. 

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 
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KF § 134 Dnr KS 2021/818 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att kommunen utvecklar eller 
beställer en mobilapp som visar sevärdheter i 
Härjedalen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att kommunen utvecklar eller beställer 
en mobil-app, en turist-app, om Härjedalen. 

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 
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Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 135 Dnr KS 2021/849 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag angående ärendeberedningar 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

ÄRENDE 

En i kommunen bosatt person föreslår att beredningar ska vara korrekta och 
opartiskt framlagda till politiker i arbetsmaterialet för beslutsfattande, samt 
att beslutsunderlag ska ha nödvändig kvalitet. 

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 
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KF § 136 Dnr KS 2021/916 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun 
upprättar en energiplan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

ÄRENDE 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen snarast upprättar 
en energiplan, med tydligt formulerade energimål. 

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: 
Samhällsutvecklingschef 
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Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 137 Dnr KS 2021/923 

 

Justerandes sign. 

Medborgarförslag att kommunen bjuder ut 
paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 

ÄRENDE 

Flera i kommunen bosatta personer föreslår att kommunen bjuder ut 
paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra. 

YRKANDE 

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lämnar 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 
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Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 138 Dnr KS 2021/409 

 

Justerandes sign. 

Motion om presentkort till fast anställd och 
vikarierande personal 

BESLUT 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

ÄRENDE 

Jeanette Ek (V) med flera föreslår att Härjedalens kommun ger samtliga sina 
anställda ett presentkort, om 500 kronor, som kan användas hos olika 
näringsidkare i kommunen. Detta för att stödja det lokala näringslivet och för 
att uppmuntra kommunens medarbetare. Motionärerna menar att utbetalning 
av presentkortet bör göras senast årsskiftet 2021/2022.  
 
Som exempel nämner motionärerna Ljusdals kommun, som lämnat sina 
anställda en sommargåva i form av ett presentkort. I praktik fungerade det så 
att de anställda fick ett Mastercard som kunde nyttjas vid en rad butiker och 
restauranger samt hos fastighetsägare och tjänsteföretag. 
 
Inom Härjedalens kommun finns inte en sammantagen förtagsförening som 
kan erbjuda presentkort såsom gjordes i Ljusdals kommun.  

Ekonomi 
Kostnaden för förslaget skulle bli kostnaden per presentkort multiplicerat 
med antal presentkort. Till exempel skulle 500 presentkort om 500 kronor 
kosta 250 000 kronor. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

YRKANDE 

Jeannette Ek (V) biträdd av Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Åke Remén (V), Karin Holmin (VH) och Gunilla Zetterström-Bäcke (-) 
yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Lars-Gunnar Nordlander (S) biträdd av Anders Häggkvist (C) och 
Olle Larsson (HP) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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KF § 138, fortsättning Dnr KS 2021/409 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Eks med fleras 
yrkande, eller enligt Nordlanders med fleras yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Nordlanders med fleras yrkande. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att besluta enligt 
Nordlanders med fleras yrkande, nej-röst för att besluta enligt Eks med fleras 
yrkande.  

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Gunnar Hedin (C), Anders Häggkvist (C), 
Mikael Jonasson (C), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Thomas Wiklund (M), 
Torbjörn Bergman (S), Elving Forsström (S), 
Pernilla Heijdenbeck-Persson (S), Per-Erik Johansson (S), 
Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), 
Göran Pålsson (S). 

Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Torbjörn Rensberg (L), Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V), 
Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Avstår: Maria Olsson (S) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 9 nej-röster 
och 1 som avstår beslutar enligt Nordlanders med fleras yrkande och således 
avslår motionen. 

RESERVATION 

Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V) och 
Karin Holmin (VH) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
HR-chef 
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KF § 139  

 

Justerandes sign. 

Utdelning av priser, stipendier och gåvor 

ÄRENDE 

Ceremoni för utdelning priser och stipendier, samt av minnesgåvor till de 
personer som har varit anställda vid kommunen i 25 år.  

Ordförande i de beslutsorgan som utsett respektive pristagare och stipendiat 
delar ut priserna och stipendierna. Kommunchefen delar ut minnesgåvor till 
de 25-årsjubilerande anställda. 

_____ 
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KF § 140  

 

Justerandes sign. 

Redovisning motioner inkomna sedan 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde 

ÄRENDE 

Sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september har följande 
motioner lämnats in: 

Motion om att tjänsteorganisationen inom Härjedalens kommun bör utredas 
om den har rätt storlek och kompetens för antalet invånare i kommunen, Dnr 
KS 2021/861 

Motion om att begränsa politikers arvoden, Dnr KS 2021/862 

Motion om att inför kommande mandatperiod undersöka statliga 
arbetstillfällen till Härjedalen, Dnr KS 2021/863 

Motion om att införa ett digitalt voteringssystem, Dnr KS 2021/864 

Motion om att återinföra byvaktmästeriet, Dnr KS 2021/865 

Motion om att sätta upp en informationstavla vid vägval Rengsjön, Dnr KS 
2021/866 

Motion om en rastplats och toalett vid Storön, Dnr KS 2021/867 

Motionerna bereds förnärvarande av kommunstyrelsen. 

_____ 
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KF § 141 Dnr KS 2021/464 

 

Justerandes sign. 

Revisionsrapport, granskning av styrdokument 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och svaret på den till 
handlingarna. 

ÄRENDE 

Revisorerna har granskat kommunens styrdokument och ger utifrån 
granskningen kommunstyrelsen nedanstående rekommendationer.  

 se över och uppdatera riktlinjen för styrdokument 
 säkerställ att pågående genomgång av styrdokument färdigställs 
 säkerställ löpande arbete för att vidmakthålla aktualitet och 

relevans samt att styrdokumentens innehåll i förhållande till 
varandra är överensstämmande 

 se över formerna för uppföljning av styrdokument. 

Kommunstyrelsen svarade den 17 november (Ks § 210/2021) revisorerna. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck (S) lämnar 
kommunfullmäktige en information om revisionsrapporten och hur 
kommunstyrelsen har besvarat den. 

Ekonomi 
Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten och 
svaret på den till handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 142 Dnr KS 2021/901 

 

Justerandes sign. 

Uppsägning av överenskommelse med regionen om 
regional samverkan 

BESLUT 

Kommunfullmäktige säger upp överenskommelsen mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner angående regional samverkan, regionens 
dnr RUN/34/2018. Avtalet upphör att gälla den 31 december 2022. 

ÄRENDE 

Härjedalens kommun har ingått en överenskommelse om regional samverkan 
med Region Jämtland Härjedalen. Likalydande överenskommelser har 
ingåtts mellan regionen och övriga kommuner i regionen. I december 2020 
beslutade regionens samverkansråd att förlänga nuvarande samverkansavtal 
mellan regionen och kommunerna till och med 2022-12-31. Under 2021 
tillsattes en projektgrupp för att göra en översyn av nuvarande överens-
kommelse. Om avtalet ska sägas upp behöver det ske senast 2021-12-31. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige säger upp överenskommelsen mellan Region Jämtland 
Härjedalen och länets kommuner angående regional samverkan, regionens 
dnr RUN/34/2018. Avtalet upphör att gälla den 31 december 2022.  

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 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 143 Dnr KS 2021/747 

 

Justerandes sign. 

Försäljning del av Funäsdalen 8:112, Olen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 avseende fyra 
detaljplanelagda tomter inom området Olen i Funäsdalen för 3 000 000 
kronor.  

Försäljning sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt att 
socialförvaltningen godkänner boendets utformning. 

ÄRENDE 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut (§ 84/2012) att i Funäsdalen 
på Olenområdet bygga en ny gruppbostad, efterfrågade kommunen under 
tidig vinter 2021 förslag på byggnationer i Funäsdalen. Huvudfokus var 
uppförandet av ett nytt LSS-boende, men även uppförande av bostäder inom 
fyra detaljplanelagda tomter. En arbetsgrupp, bestående av politiker från 
majoriteten samt oppositionsråd tillsammans med samhällsutvecklingschef 
och kommunchef, bildades för att utvärdera inkomna förslag. Socialchef 
samt berörda enhetschefer har delvis deltagit i processen. 
 
Arbetsgruppen valde tidigt ut aktören Emrahus, specialister på att uppföra 
bland annat gruppbostäder och LSS-boenden, för fördjupad information och 
dialog. Under våren och sensommaren har processen fortgått och arbets-
gruppen kom tillsammans med socialförvaltningen fram till förslaget att 
kommunen erbjuder Emrahus att förvärva fyra tomter, under förutsättning att 
de på bäst lämpad tomt uppför ett LSS-boende anpassat för sex individer 
samt uppför ett radhuskoncept på de övriga tre tomterna. LSS-boendet skulle 
komma att ägas av Emrahus och hyras av Härjedalens kommun. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige säljer del av Funäsdalen 8:112 avseende fyra 
detaljplanelagda tomter inom området Olen i Funäsdalen för 3 000 000 
kronor.  
 
Försäljning sker förutsatt att ett hyresavtal överenskommits samt att 
socialförvaltningen godkänner boendets utformning.   

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 143, fortsättning Dnr KS 2021/747 

 

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: 
Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen 
Handläggare mark- och exploatering 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 144 Dnr KS 2021/650 

 

Justerandes sign. 

Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen 

BESLUT 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att invänta att den nya 
terrängkörningslagen träder i kraft och därefter få klargjort hur denna lag 
påverkar eventuella regleringsområden. 

ÄRENDE 

Lofsdalsspår ekonomisk förening önskar att kommunen i Lofsdalenområdet 
inrättar ett reglerområde för skotertrafik. Instiftandet av ett reglerområde 
skapar förutsättningar för en långsiktig, hållbar skoterturism under ordnade 
former längs leder och i utpekade friåkningsområden. 

Avtalande om friåkningsområde på statens mark i Lofsdalenområdet möter 
inga hinder. Förutsättningar för bildande av reglerområde för skotertrafik i 
området föreligger och regler efterfrågas bland befolkning och besökande. 
De flesta markägaravtalen är underskrivna, reglerområdet är fastställt, 
bestämmelser/föreskriften är framtagna och två samebyar har i en 
avsiktsförklaring ställt sig positiva till bildandet av ett reglerområde 

Ekonomi 
Ärendet har ingen negativ inverkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige inrättar ett regleringsområde för skotertrafik i 
Lofsdalen. 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna markägaravtal och driftsavtal 
mellan Härjedalens kommun, fastighetsägare och driftsbolag. 
 
Kommunfullmäktige antar föreskrift om bestämmelser inom 
regleringsområdet. 
 
Kommunfullmäktige ger befogenhet att teckna firma för kommunen gällande 
föreslagna mark- och driftsavtal delegeras till förvaltningschef, 
samhällsutvecklingsförvaltningen. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 144, fortsättning Dnr KS 2021/650 

 

Justerandes sign. 

YRKANDE 

Gunnar Hedin (C) biträdd av Olle Larsson (HP) yrkar att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att invänta att den nya 
terrängkörningslagen träder i kraft och därefter få klargjort hur denna lag 
påverkar eventuella regleringsområden. 

Mats Ericsson (C) biträdd av Torbjörn Rensberg (L) och 
Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige återremitterar ärendet enligt 
Hedins med fleras yrkande och finner att svaret är nej. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Ordförande fastställer följande beslutsgång: ja-röst för att avslå 
återremissyrkandet och avgöra ärendet idag, nej-röst för att återremittera 
ärendet enligt Hedins med fleras yrkande. 

Ja-röst: Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Maj-Britt Halvarsson (C), 
Jenny Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Mikael Jonasson (C), 
Torbjörn Rensberg (L), Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), 
Thomas Wiklund (M), Torbjörn Bergman (S), Per-Erik Johansson (S), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), 
Christer Nordqvist (S), Agneta Ohlsson (S), Maria Olsson (S), 
Göran Pålsson (S). 

Nej-röst: Billy Anklew (-), Ingegärd Fjällgärde (-), 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Nils-Olof Friberg (HP), Olle Larsson (HP), 
Margareta Mahmoud-Persson (KD), Ted Länsberg (SD), Jeannette Ek (V), 
Åke Remén (V), Karin Holmin (VH). 

Avstår: Gunnar Hedin (C), Elving Forsström (S). 

Ett ärende som inte tidigare har återremitterats av en minoritet ska 
återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande 
ledamöterna. Ordförande finner således att kommunfullmäktige med 10 
nej-röster mot 18 ja-röster och 2 som avstår återremitterar ärendet enligt 
Hedins med fleras yrkande. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Trafiksamordnare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 145 Dnr KS 2021/300 

 

Justerandes sign. 

Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunfullmäktige reviderar reglerna för den kommunala tomtkön genom 
att höja den årliga avgiften för plats i kommunens tomtkö till 400 kronor 
samt att höja anmälningsavgiften till kommunens tomtkö till 400 kronor. 
Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Kommunen har en kö till tomter avsedda för byggande av permanent 
boende. Regler för tomtkö och storlek på avgift fastslogs i 
kommunfullmäktige 2012 till 200 kronor per år. Reglerna har genom 
kommunfullmäktiges beslut § 44/2017 genomgått viss revidering, avgiften 
behölls dock vid 200 kronor per år. 
 
I tomtkön står för närvarande cirka 200 personer, av vilka cirka en fjärdedel 
har stått i tomtkön minst fyra år. Genom att höja avgiften kan kommunen till 
viss grad förvissa sig om att de som anmäler sig till tomtkön är seriösa 
intressenter av tomter för permanent boende. 
 
Kostnader för att administrera kön har ökat, men avgiften har legat kvar på 
samma nivå sedan 2012. Den föreslagna revideringen förväntas sänka 
kommunens kostnader samt skapa en tomtkö som på ett tillförlitligt sätt 
reflekterar intresset för permanent boende i Härjedalens Kommun. 

Ekonomi 
Kommunen minskar sina administrativa kostnader i och med att avgiften 
regleras. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige reviderar reglerna för den kommunala tomtkön genom 
att höja den årliga avgiften för plats i kommunens tomtkö till 400 kronor 
samt att höja anmälningsavgiften till kommunens tomtkö till 400 kronor. 
Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2022. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 145, fortsättning Dnr KS 2021/300 

 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Handläggare mark- och exploatering  
Samhällsutvecklingschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 146 Dnr KS 2021/411 

 

Justerandes sign. 

Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter. 

ÄRENDE 

Det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har 
tagit fram ett förslag till gemensamma avfallsföreskrifter för Berg och 
Härjedalens kommuner. Förslaget har varit utställt hos kommunerna mellan 
5 juli och 15 augusti. De har skickats för samråd enligt sändlista beslutad av 
kommunstyrelsen. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar förslaget till avfallsföreskrifter. 

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: 
Kommunsekreterare 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB 
Miljö- och byggnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 147 Dnr KS 2021/797 

 

Justerandes sign. 

Delårsrapport 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträdet den 17 november 
(§ 233/2021) kommunens delårsrapport 2021. Kommunens revisorer har 
därefter granskat och yttrat sig över rapporten. 

Kommunrevisorernas ordförande Folke Bäck lämnar kommunfullmäktige en 
information om delårsrapporten och om revisorernas granskning av 
densamma. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till 
handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 148 Dnr KS 2021/748 

 

Justerandes sign. 

Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Jämtlands räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport för perioden 
januari till augusti 2021. Förbundets revisorer har yttrat sig över rapporten. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till 
handlingarna och finner att svaret är ja. 

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 149 Dnr KS 2021/773 

 

Justerandes sign. 

Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund 

BESLUT 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2022 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 

ÄRENDE 

Ägardirektiv för räddningstjänstförbundet ska en gång per år antas av de i 
förbundet ingående kommunernas fullmäktige. Förslag till ägardirektiv 2022 
har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägar-
samrådet den 27 augusti. Medlemsbidraget för Härjedalens kommun år 2022 
uppgår till 22 706 000 kronor. För budgetåret 2022 uppgår förbundets totala 
budgetram/medlemsbidrag till 136 297 000 kronor. Indexuppräkningen från 
2021 till 2022 är 2,0 %, plus ytterligare 1 % för personalkostnader och 1,9 % 
för övriga kostnader. För intäkter är indexuppräkningen 1,5 % 

Ekonomi 
Kommunens medlemsbidrag till räddningstjänstförbundet ökar enligt 
förslaget med 484 000 kronor, från 22 222 000 kronor till 22 706 000 kronor. 
Kostnadsökningen finns medräknad i kommunens budget för 2022. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv 2022 för 
Jämtlands räddningstjänstförbund. 

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: 
Räddningstjänstförbundet i Jämtlands län 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 150 Dnr KS 2021/713 

 

Justerandes sign. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

BESLUT 

Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning enligt förslag. 

ÄRENDE 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits fram vid 
kommunkansliet. Den huvudsakliga ändringen är ny rutin för hur allmän-
hetens frågestund hanteras. Utöver det föreslås en rad mindre förändringar. 

Beroende på hur omvärlden utvecklas, bör också fullmäktiges arbetsordning 
utvecklas. Till exempel finns numer större möjligheter att nyttja tekniska 
lösningar i fullmäktiges arbete. Detta förslag bör underlätta att sådana 
lösningar används, samt mer allmänt se till att fullmäktiges arbetsordning 
bättre harmonierar med utvecklingen i omvärlden. 

Ekonomi 
Arbetsordningen bör inte ha någon direkt verkan på kommunens ekonomi. 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning enligt förslag. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 151 Dnr KS 2021/857 

 

Justerandes sign. 

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
vilka medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda. 

Redovisning över ej färdigberedda medborgarförslag presenteras för 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 152 Dnr KS 2021/859 

 

Justerandes sign. 

Redovisning ej färdigberedda motioner 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa 
vilka motioner som ännu inte är färdigberedda. 

Redovisning över ej färdigberedda motioner presenteras för 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 153 Dnr KS 2021/858 

 

Justerandes sign. 

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa hur 
bifallna medborgarförslag har verkställts. 

Redovisning över hur bifallna medborgarförslag har verkställts presenteras 
för kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 154 Dnr KS 2021/860 

 

Justerandes sign. 

Redovisning verkställighet bifallna motioner 

BESLUT 

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna. 

ÄRENDE 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år till kommunfullmäktige redovisa hur 
bifallna motioner har verkställts. 

Redovisning över hur bifallna motioner har verkställts presenteras för 
kommunfullmäktige. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 155 Dnr KS 2021/826 

 

Justerandes sign. 

Avsägelse från uppdrag, Åke Remén (V) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige befriar från och med den 1 januari 2022 
Åke Remén (V) från uppdraget som ledamot tillika andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) avsäger sig från och med den 1 januari 2022 uppdraget som 
ledamot tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beviljar Reméns avsägelse och 
från och med den 1 januari 2022 befriar honom från uppdraget som ledamot 
tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 156 Dnr KS 2021/921 

 

Justerandes sign. 

Avsägelse från uppdrag i krisledningsnämnden, 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige befriar Margareta Mahmoud-Persson (KD) från 
uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden. 

ÄRENDE 

Margareta Mahmoud-Persson (KD) avsäger sig sin plats som ledamot i 
krisledningsnämnden. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Mahmoud-Persson från 
uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 157 Dnr KS 2021/827 

 

Justerandes sign. 

Val av ersättare i kommunstyrelsen, efter Bengt-Arne 
Persson (L) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Åke Remén (V) till ersättare i kommunstyrelsen 
från och med den 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Åke Remén (V) befriades vid dagens sammanträde (§ 155) från och med den 
1 januari 2022 från sitt uppdrag som ledamot tillika andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordning-
en träder då Bengt-Arne Persson (L) in som ledamot i kommunstyrelsen. 
Fullmäktige måste därför välja en ersättare i kommunstyrelsen efter Persson. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunfullmäktige väljer Åke Remén (V) till 
ersättare i kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2022. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Lönekontor 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 158 Dnr KS 2021/830 

 

Justerandes sign. 

Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande efter 
Åke Remén (V) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Bengt-Arne Persson (L) till kommunstyrelsens 
andre vice ordförande från och med 1 januari 2022. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige befriade vid dagens sammanträde (§ 155) från och med 
den 1 januari 2022 Åke Remén (V) från uppdraget som ledamot tillika andre 
vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ska därför välja en 
ny kommunstyrelsens andre vice ordförande.  

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunfullmäktige väljer 
Bengt-Arne Persson (L) till kommunstyrelsens andre vice ordförande från 
och med den 1 januari 2022. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Lönekontor 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2021-11-29 

KF § 159 Dnr KS 2021/925 

 

Justerandes sign. 

Val av ledamot i krisledningsnämnden efter Margareta 
Mahmoud-Persson (KD) 

BESLUT 

Kommunfullmäktige väljer Bengt-Arne Persson (L) till ledamot i 
krisledningsnämnden. 

ÄRENDE 

Kommunfullmäktige befriade vid dagens sammanträde (§ 156) 
Margareta Mahmoud-Persson (KD) från uppdraget som ledamot i 
krisledningsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför välja en ledamot i 
nämnden i Mahmoud-Perssons ställe. 

YRKANDE 

Karin Holmin (VH) yrkar att kommunfullmäktige väljer 
Bengt-Arne Persson (L) till ledamot i krisledningsnämnden. 

BESLUTSGÅNG 

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

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 
Lönekontor 


	Protokoll förstasida
	Allmänhetens frågestund
	Beslut KF 2021-11-29
Allmänhetens frågestund

	Medborgarförslag om överlämnande av vägar i Härjedalen
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag om överlämnande av vägar i Härjedalen
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag om att det ska finnas en arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag om att det ska finnas en arbetarbuss mellan Hede och Funäsdalen

	Medborgarförslag om att Härjedalens kommun ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för att aktivt gynna pollinerare
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag om att Härjedalens kommun ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för attraktivt gynna pollinerare

	Medborgarförslag om att kommunen utvecklar eller beställer en mobilapp som visar sevärdheter i Härjedalen
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag om att kommunen utvecklar eller beställer en mobilapp som visar sevärdheter i Härjedalen

	Medborgarförslag angående ärendeberedningar
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag angående ärendeberedningar

	Medborgarförslag om att Härjedalens kommun upprättar en energiplan
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag om att Härjedalens kommun upprättar en energiplan

	Medborgarförslag att kommunen bjuder ut paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra
	Beslut KF 2021-11-29
Medborgarförslag att kommunen bjuder ut paviljongerna vid Sonfjällsskolan till hyra

	Motion om presentkort till fast anställd och vikarierande personal
	Beslut KF 2021-11-29
Motion om presentkort till fast anställd och vikarierande omvårdnadspersonal
	Sida 1
	Sida 2


	Utdelning av priser, stipendier och gåvor
	Beslut KF 2021-11-29
Utdelning av priser, stipendier och gåvor

	Redovisning motioner inkomna sedan kommunfullmäktiges senaste sammanträde
	Beslut KF 2021-11-29
Redovisning motioner inkomna sedan kommunfullmäktiges senaste sammanträde

	Revisionsrapport, granskning av styrdokument
	Beslut KF 2021-11-29
Revisionsrapport, granskning av styrdokument

	Uppsägning av överenskommelse med regionen om regional samverkan
	Beslut KF 2021-11-29
Uppsägning av överenskommelse med regionen om regional samverkan

	Försäljning del av Funäsdalen 8:112, Olen 
	Beslut KF 2021-11-29
Försäljning del av Funäsdalen 8:112, Olen 
	Sida 1
	Sida 2


	Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen
	Beslut KF 2021-11-29
Reglerområde för skotertrafik i Lofsdalen
	Sida 1
	Sida 2


	Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun
	Beslut KF 2021-11-29
Avgift för tomtkö i Härjedalens kommun
	Sida 1
	Sida 2


	Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun
	Beslut KF 2021-11-29
Avfallsföreskrifter Berg och Härjedalens kommun

	Delårsrapport 2021
	Beslut KF 2021-11-29
Delårsrapport 2021

	Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021
	Beslut KF 2021-11-29
Räddningstjänsten, Delårsrapport 2021

	Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund
	Beslut KF 2021-11-29
Ägardirektiv, Jämtlands räddningstjänstförbund

	Kommunfullmäktiges arbetsordning
	Beslut KF 2021-11-29
Kommunfullmäktiges arbetsordning

	Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag
	Beslut KF 2021-11-29
Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

	Redovisning ej färdigberedda motioner
	Beslut KF 2021-11-29
Redovisning ej färdigberedda motioner

	Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag
	Beslut KF 2021-11-29
Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag

	Redovisning verkställighet bifallna motioner
	Beslut KF 2021-11-29
Redovisning verkställighet bifallna motioner

	Avsägelse från uppdrag, Åke Remén (V)
	Beslut KF 2021-11-29
Avsägelse från uppdrag, Åke Remén (V)

	Avsägelse från uppdrag i krisledningsnämnden, Margareta Mahmoud-Persson (KD)
	Beslut KF 2021-11-29
Avsägelse från uppdrag i krisledningsnämnden, Margareta Mahmoud-Persson (KD)

	Val av ersättare i kommunstyrelsen, efter Bengt-Arne Persson (L)
	Beslut KF 2021-11-29
Val av ersättare i kommunstyrelsen, efter Bengt-Arne Persson (L)

	Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande efter Åke Remén (V)
	Beslut KF 2021-11-29
Val av kommunstyrelsens andre vice ordförande efter Åke Remén (V)

	Val av ledamot i krisledningsnämnden, efter Margareta Mahmoud-Persson (KD)
	Beslut KF 2021-11-29
Val av ledamot i krisledningsnämnden, efter Margareta Mahmoud-Persson (KD)


