
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Plats och tid Härjedalssalen, Camp Sveg, 13:00–17:20
Beslutande Ledamöter

Pernilla Heijdenbeck Persson (S), ordförande
Mahmoud Alkwas (-)
Ingegärd Fjällgärde (-)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) §§ 16–24; 26–50
Mats Ericsson (C) §§ 16–24; 26–38
Elina Grubb (C) §§ 16–24; 26–50
Jenny Hansen (C) §§ 16–24; 26–50
Anders Häggkvist (C) §§ 16–24; 26; 30–32; 
35–50
Margareta Mahmoud-Persson (KD) §§ 16–24; 
26–50
Torbjörn Rensberg (L)
Billy Anklew (LPO) §§ 16–24; 26–50
Olle Larsson (LPO) §§ 16–24; 26–50

Johan Fredholm (M) §§ 16–24; 26–50
Lars-Olof Mattsson (M) §§ 16–24; 26–50
Pontus Nissblad (M) §§ 16–29; 33–50
Torbjörn Bergman (S) §§ 16–24; 26–50
Christer Nordqvist (S) §§ 16–24; 26–29; 
31–50
Lars-Gunnar Nordlander (S) §§ 16–24; 26; 
30–32; 35–50
Helén Westfält (S) §§ 16–24; 26–50
Pelle Johansson (S) §§ 16–24; 27–50
Ted Länsberg (SD) §§ 16–24; 26–50
Åke Remén (V) §§ 16–24; 26–50
Karin Holmin (VH) §§ 16–24; 26–50

Tjänstgörande ersättare
Stig Holm (C)
Jan-Erik Svensson (C)
Per-Anders Tapper (LPO)
Jon Wagenius (M)

Maria Olsson (S)
Jeannette Ek (V)
Kicki Jonasson (VH) § 25, exklusive beslut 
om anmärkning mot kommunstyrelsen

Övriga deltagare Ola Regnander, ekonomichef § 24
Folke Bäck, kommunrevisorernas ordförande § 25
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, kommunsekreterare

Underskrifter Paragrafer 16–51

Ordförande

Pernilla Heijdenbeck Persson (S)

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare
Billy Anklew (LPO), paragrafer 16–24; 26–50

Christer Nordqvist (S), paragrafer 16–24; 26–50

Torbjörn Rensberg (L), paragrafer 25 & 51

Jan-Erik Svensson (C), paragrafer 25 & 51

INFORMATION
Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala anslagstavla.

besök www.herjedalen.se för att nå anslagstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 16 Medborgarförslag om att möten inom kommunens 
verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter 
covid19-pandemin

2020/593

§ 17 Medborgarförslag om mötesplats för ensamma 
människor

2020/274

§ 18 Medborgarförslag om att kommunen erbjuder grövre 
grus till försäljning

2020/312

§ 19 Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 
Härjedalen

2020/477

§ 20 Medborgarförslag om att de som genomgår 
vårdutbildning ska få körkort

2020/570

§ 21 Medborgarförslag om sätta upp fler soptunnor för 
hundbajspåsar i Hede

2020/571

§ 22 Medborgarförslag om att införa träningsformen "Hitta 
ut", orientering

2020/572

§ 23 Nyinkomna motioner
§ 24 Årsredovisning 2019 2020/488
§ 25 Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen
2020/548

§ 26 Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma miljö- och byggnämnden

2020/548

§ 27 Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner

2020/548

§ 28 Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsmaterial

2020/548

§ 29 Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

2020/548

§ 30 Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
valnämnden

2020/548

§ 31 Årsredovisning 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund

2020/285

§ 32 Revisionsberättelse, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund, fråga om ansvarsfrihet för 
direktionen

2020/315

§ 33 Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län

2020/383
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

Justerandes sign.

§ 34 Revisionsberättelse 2019, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

2020/383

§ 35 Exploateringsavtal Björnrike syd 2020/514
§ 36 Fågelskyddsområde Skorvdalen 2020/166
§ 37 Ändring av kommunfullmäktiges beslut KF § 

105/2019, vägunderhållsutredning 2019
2020/108

§ 38 Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB 2019/570
§ 39 Ny översiktsplan Härjedalens kommun - 

samrådshandling
2018/124

§ 40 Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag 2020/524
§ 41 Redovisning ej färdigberedda motioner 2020/525
§ 42 Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag 2020/526
§ 43 Redovisning verkställighet bifallna motioner 2020/527
§ 44 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2019/50

2020/386
§ 45 Avsägelse från uppdrag, Johanna Grip (S) 2020/318
§ 46 Avsägelse från uppdrag, Taher Alizadeh (C) 2020/595
§ 47 Val av nämndeman efter Torbjörn Rensberg (L) 2020/398
§ 48 Val av styrelseledamot i Härjegårdar fastighets AB 

efter Gunilla Hedin
2020/504

§ 49 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Lydia 
Bygdén (M)

2020/357

§ 50 Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Johanna Grip 
(S)

2020/545

§ 51 Val av revisor efter Taher Alizadeh (C) 2020/596
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 16 Dnr Ks 2020/593

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att möten inom kommunens 
verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter covid19-
pandemin

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Åsa Palm (med flera), Funäsdalen, föreslår att möten mellan aktörer på olika 
orter inom kommunens verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter den 
pågående covid19-pandemi.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
HR-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 17 Dnr Ks 2020/274

Justerandes sign.

Medborgarförslag om mötesplats för ensamma 
människor

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Sonja Selander och Roland Persson, Vemdalen respektive Sveg, föreslår en 
mötesplats för ensamma människor.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 18 Dnr Ks 2020/312

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att kommunen erbjuder grövre 
grus till försäljning

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Torbjörn Löfgren, Sveg, föreslår att kommunen erbjuder grövre grus, än den 
man idag får hämta och sanda med, till försäljning.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 19 Dnr Ks 2020/477

Justerandes sign.

Medborgarförslag om överlämnande av vägar i 
Härjedalen

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

ÄRENDE

Ove Busk, Lillhärdal, föreslår att kommunen fakturerar varje fastighetsägare 
en summa som täcker kommunens utgifter (för vägunderhållet). Avgiften bör 
enligt förslagsställaren differentieras i en sommar- och en vinteravgift.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck-Persson (S) yrkar att förslaget överlämnas 
till kommunstyrelsen för beredning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 20 Dnr Ks 2020/570

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att de som genomgår 
vårdutbildning ska få körkort

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Göran Sundberg, Sveg, föreslår att studerande som genomgår vårdutbildning 
ska ges möjlighet att ta körkort för bil, antingen gratis eller till starkt 
reducerad kostnad.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Bildningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 21 Dnr Ks 2020/571

Justerandes sign.

Medborgarförslag om sätta upp fler soptunnor för 
hundbajspåsar i Hede

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Camilla Vikström, Hede, föreslår att kommunen sätter upp fler soptunnor för 
hundbajspåsar efter vägarna i Hede, framför allt efter Ljusbergs väg.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 22 Dnr Ks 2020/572

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att införa träningsformen "Hitta 
ut", orientering

BESLUT

Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

ÄRENDE

Camilla Vikström, Hede, föreslår att kommunen inför träningsformen ”Hitta 
ut”.

YRKANDE

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

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Tillväxt- och utvecklingschef
Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 23

Justerandes sign.

Nyinkomna motioner

ÄRENDE

Ordförande redogör för motioner som inkommit sedan senaste sammanträdet 
i kommunfullmäktige.

Följande motioner har sedan sammanträdet den 10 februari fram till idag 
lämnats in till kommunfullmäktige och bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen:

Motion om att kommunen ska genomföra den isländska modellen när det 
gäller att minska ungdomars alkohol och droganvändning – Dnr KS 
2020/517

Motion om att kommunen ska uppvakta berörda myndigheter, riksdag och 
regering och kräva en ändring så alla boende inom statens marker ges lika 
rättigheter till jakt och fiske på statens marker – Dnr KS 2020/523

Motion om att göra trygghetsboenden av Senioren i Sveg och Mobacka i 
Lillhärdal – Dnr KS 2020/521

Motion om att inför val ska kommunala verksamheter som har debatter, 
frågestunder och liknande bjuda in samtliga partier som kandiderar till 
kommunfullmäktige – Dnr KS 2020/164

Motion om återköp av arrendegårdar som kan bli jordbruksfastigheter – Dnr 
KS 2020/426

Motion om att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan som säkerställer att de 
tre senaste årens ekonomiska underskott återställs samt att en budget i balans 
uppnås år 2021 – Dnr KS 2020/546

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 24 Dnr Ks 2020/488

Justerandes sign.

Årsredovisning 2019

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

ÄRENDE

Ekonomichef Ola Regnander presenterar årsredovisning 2019. Revisorerna 
har tillstyrkt att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen.

YRKANDE

Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Häggkvists yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 25 Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2019.

Kommunfullmäktige riktar med samma motivering som revisorerna en 
anmärkning mot kommunstyrelsen.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan slutet av juni månad ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för de som ansvarar för kommunens verksamheter. 
Kommunens revisorer har granskat kommunens verksamhet 2019. Resultatet 
av granskningen redovisas i revisionsberättelsen.

Revisorerna riktar på grund av bristande styrning av verksamhet och 
ekonomi en anmärkning mot kommunstyrelsen, men tillstyrker trots det att 
kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.

JÄV

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Mats Ericsson (C), Elina Grubb (C), Jenny 
Hansen (C), Anders Häggkvist (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), 
Billy Anklew (LPO), Olle Larsson (LPO), Per-Anders Tapper (LPO), Johan 
Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Torbjörn Bergman (S), Pelle 
Johansson (S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Helén 
Westfält (S), Ted Länsberg (SD), Åke Remén (V) och Karin Holmin (VH) 
deltar på grund av jäv inte i ärendets handläggning.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag:

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet, men riktar också med revisorernas 
motivering en anmärkning mot kommunstyrelsen.

YRKANDE

Stig Holm (C) yrkar att kommunfullmäktige med hänvisning till revisorernas 
tillstyrkan beviljar kommunstyrelsen i helhet ansvarsfrihet för 2019.

Jeannette Ek (V) yrkar att kommunfullmäktige med tanke på hur ekonomin 
ser ut nekar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 25, fortsättning Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och 
finner att svaret är ja. Omröstning begärs. Ordförande förklarar att den som 
vill bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet röstar ja; den som vill neka 
kommunstyrelsen ansvarsfrihet röstar nej.

Omröstningsresultat
Ja-röst: Mahmoud Alkwas (-), Stig Holm (C), Jan-Erik Svensson (C), Pontus 
Nissblad (M), Jon Wagenius (M), Maria Olsson (S), Pernilla Heijdenbeck 
Persson (S).

Nej-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Torbjörn Rensberg (L), Jeannette Ek (V), 
Kicki Jonasson (VH).

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 7 ja-röster mot 4 nej-röster 
beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2019.

BESLUTSGÅNG 2

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige med revisorernas 
motivering ska rikta anmärkning mot kommunstyrelsen och finner att svaret 
är ja. Omröstning begärs. Ordförande förklarar att den som vill rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen röstar ja; den som inte vill rikta någon 
anmärkning mot kommunstyrelsen röstar nej.

Omröstningsresultat
Ja-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Torbjörn Rensberg (L), Jon Wagenius (M), 
Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Jeannette Ek (V).

Nej-röst: Mahmoud Alkwas (-), Stig Holm (C), Jan-Erik Svensson (C), 
Pontus Nissblad (M), Maria Olsson (S).

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 5 ja-röster och ordförandes 
utslagsröst mot 5 nej-röster riktar med samma motivering som revisorerna en 
anmärkning mot kommunstyrelsen.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 26 Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma miljö- och byggnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma miljö- och byggnämnden ansvarsfrihet för 2019.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan slutet av juni månad ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för de som ansvarar för kommunens verksamheter. 
Kommunens revisorer har granskat kommunens verksamhet 2019. Resultatet 
av granskningen redovisas i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att gemensamma miljö- och byggnämnden beviljas 
ansvarsfrihet.

JÄV

Pelle Johansson (S) deltar på grund av jäv inte i ärendets handläggning.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag:

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma miljö- och byggnämnden ansvarsfrihet för 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 27 Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner ansvarsfrihet för 2019.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan slutet av juni månad ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för de som ansvarar för kommunens verksamheter. 
Kommunens revisorer har granskat kommunens verksamhet 2019. Resultatet 
av granskningen redovisas i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att gemensamma nämnden för samverkan inom drift 
och service, utveckling samt specialistfunktioner beviljas ansvarsfrihet.

JÄV

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

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag:

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 
samt specialistfunktioner ansvarsfrihet för 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 28 Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsmaterial

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial ansvarsfrihet för 2019.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan slutet av juni månad ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för de som ansvarar för kommunens verksamheter. 
Kommunens revisorer har granskat kommunens verksamhet 2019. Resultatet 
av granskningen redovisas i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att gemensamma nämnden för upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårdsmaterial beviljas ansvarsfrihet.

JÄV

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

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag:

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av 
sjukvårdsmaterial ansvarsfrihet för 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 29 Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för 2019.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan slutet av juni månad ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för de som ansvarar för kommunens verksamheter. 
Kommunens revisorer har granskat kommunens verksamhet 2019. Resultatet 
av granskningen redovisas i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan beviljas ansvarsfrihet.

JÄV

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

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag:

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 30 Dnr Ks 2020/548

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, fråga om ansvarsfrihet för 
valnämnden

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
valnämnden ansvarsfrihetför 2019.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige ska årligen innan slutet av juni månad ta ställning till 
frågan om ansvarsfrihet för de som ansvarar för kommunens verksamheter. 
Kommunens revisorer har granskat kommunens verksamhet 2019. Resultatet 
av granskningen redovisas i revisionsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker att valnämnden beviljas ansvarsfrihet.

JÄV

Pontus Nissblad (M) och Christer Nordqvist (S) deltar på grund av jäv inte i 
ärendets handläggning.

FÖRSLAG

Kommunfullmäktigepresidiets förslag:

Kommunfullmäktige beviljar med hänvisning till revisorernas tillstyrkan 
valnämnden ansvarsfrihetför 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar presidiets förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 31 Dnr Ks 2020/285

Justerandes sign.

Årsredovisning 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands räddningstjänstförbunds 
årsredovisning för 2019.

ÄRENDE

Jämtlands räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2019 presenteras.

JÄV

Pontus Nissblad (M) deltar på grund av jäv inte i ärendets handläggning.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands räddningstjänstförbunds 
årsredovisning för 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 32 Dnr Ks 2020/315

Justerandes sign.

Revisionsberättelse, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund, fråga om ansvarsfrihet för 
direktionen

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar direktionen i Jämtlands räddningstjänstförbund 
ansvarsfrihet för 2019.

ÄRENDE

Revisorerna med uppdrag att granska Jämtlands räddningstjänstförbund har 
sammanställt revisionsberättelse för år 2019. Revisorerna bedömer att 
verksamheten i allt väsentligt har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att 
kommunfullmäktige beviljar direktionen och dess enskilda medlemmar 
ansvarsfrihet.

JÄV

Pontus Nissblad (M) deltar på grund av jäv inte i ärendets handläggning.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
beviljar direktionen i Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för 
2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 33 Dnr Ks 2020/383

Justerandes sign.

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets i Jämtlands län 
årsredovisning för 2019.

ÄRENDE

Samordningsförbundets i Jämtlands län årsredovisning för 2019 presenteras. 

JÄV

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

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundets i Jämtlands län 
årsredovisning för 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 34 Dnr Ks 2020/383

Justerandes sign.

Revisionsberättelse 2019, Samordningsförbundet i 
Jämtlands län, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

BESLUT

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundets i Jämtlands län 
styrelse ansvarsfrihet för 2019.

ÄRENDE

Revisorn med uppdrag att för de i förbundet ingående kommunernas räkning 
granska samordningsförbundet i Jämtlands län har sammanställt 
revisionsberättelse för år 2019. Revisorn bedömer att verksamheten i allt 
väsentligt har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorn tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar 
direktionen och dess enskilda medlemmar ansvarsfrihet.

JÄV

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

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
beviljar Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för 2019.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt förslag och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 35 Dnr Ks 2020/514

Justerandes sign.

Exploateringsavtal Björnrike syd

BESLUT

Kommunfullmäktige antar exploateringsavtal samt VA-avtal för detaljplanen 
för Björnrike syd.

ÄRENDE

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
exploateringsavtal med syfte att för exploatör möjliggöra etablering av en 
skidanläggning i området Björnrike syd.

Tillstånd enligt artskyddsförordningen krävs för att få påbörja arbetsföretag 
inom planområdet. Dispens från artskyddsförordningen gällande kungsörn 
har inte medgetts. Därmed är det exploateringsavtal som tecknats 
2013-05-23 och godkänts av kommunfullmäktige 2013-06-12 inte längre 
giltigt. Det förslag till exploateringsavtal som samhällsbyggnads-
förvaltningen har tagit fram kan ersätta det tidigare beslutade avtalet.

Avtal om markförvärv finns med berörda markägare, alltså kommer 
exploatören själv äga de delar av utbyggnadsområdet som omfattas av 
detaljplanen. Områden för skidnedfarter, liftar, med mera regleras i arrende- 
och nyttjanderättsavtal som exploatören har tecknat med berörda 
fastighetsägare. Parternas avsikt är att genom detta exploateringsavtal:
- dels ersätta det exploateringsavtal från 2013 som inte längre är giltigt,
- dels reglera kostnadsfördelningen för de arbeten som omfattas av 
exploateringsavtalet. Uppstår oförutsedda kostnader, är parterna införstådda 
med och godkänner att exploatören ansvarar för den ekonomiska risken för 
projektet. Detsamma gäller för arbeten som i dagsläget inte kan förutses.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar exploateringsavtal samt VA-avtal för detaljplanen 
för Björnrike syd.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 36 Dnr Kommunstyrelsen 2020/166

Justerandes sign.

Fågelskyddsområde Skorvdalen

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar om fågelskyddsområde (djur- och 
växtskyddsområde) i Skorvdalen enligt 7 kap. 12 § miljöbalken.

Fågelskyddsområdets utbredning framgår av bilaga 1 till ärendet. Inom detta 
område gäller följande föreskrifter:

1. Inom området är det förbjudet att beträda mark från och med 1 januari till 
och med 1 augusti.

2. Förbudet enligt punkten 1 gäller dock inte markägaren eller dennes folk i 
samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten/fastigheterna 
eller i samband med jakt under ordinarie jakttid eller statlig eller kommunal 
tjänsteman i tjänsteärende.

3. Förbudet enligt punkten 1 ska heller inte utgöra något hinder för att 
bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437), framföra 
motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörnings-
förordningen (1978:594) eller vid skyddsjakt på rovdjur enligt 
jaktförordningen (1987:905).

Utan hinder av dessa föreskrifter:

a) Får med kommunens tillstånd, undersökningar eller annan verksamhet 
som syftar till att gynna den art som fågelskyddet avser att skydda, utföras 
inom fågelskyddsområdet.

b) Får kommunen eller av kommunen utsedd person, med jakträttsinne-
havarens medgivande, utföra skyddsjakt.

ÄRENDE

Kommunen antog den 12 juni 2013 en detaljplan för ny fritidsbebyggelse, 
skidliftar med mera i Skorvdalen. Exploateringen har inte kommit till stånd 
på grund av konflikt med artskyddsintresset. Bolaget samråder för 
närvarande enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen angående den 
planerade exploateringen. 

Länsstyrelsen har begärt ett antal kompletteringar i ärendet – bland annat ett 
stärkt skydd för det kungsörnspar som har ett revir i Skorvdalen. Enligt 7 
kap. 12 § miljöbalken har kommunen rätt att införa ett så kallat djur- och 
växtskyddsområde om fridlysningsbestämmelserna inte är tillräckliga för att 
skydda en viss art. Med ett djur- och växtskyddsområde begränsas 
allmänhetens tillträde till området. Bolaget Örndalen AB har utrett ett förslag 
till utbredning av området samt föreskrifter till detta. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 36, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/166

Justerandes sign.

Vid inrättandet av ett djur- och växtskyddsområde ska kommunen förelägga 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt att yttra sig över förslaget. 
Vidare ska samråd hållas med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Ett fysiskt 
möte med Länsstyrelsen hölls den 12 februari 2020. Skriftligt samråd har 
hållits med markägare, Handölsdalens sameby samt Skogsstyrelsen. Endast 
Handölsdalens sameby har yttrat sig. Ett gemensamt yttrande har också 
inkommit från företrädare för Naturskyddsföreningen, Jämtlands 
ornitologiska förening och Kungsörn Sverige. Dessa ingår dock inte i den 
formella samrådskretsen.

Pågående markanvändning påverkas inte av förslaget. Inte heller 
markägarens eller kommunal, regional eller statlig tjänstemans i 
tjänsteutövning rätt att beträda området. En konsekvens av att 
skyddsområdet beslutas blir att inga bygglov kan beviljas inom området. 
Vidare är det enligt uppgift från Länsstyrelsen svårt att upphäva ett djur- och 
växtskyddsområde om kommunen skulle ha det behovet i framtiden. För att 
upphäva ett beslut om områdesskydd krävs ”synnerliga skäl”.

Synpunkter från länsstyrelsen har föranlett mindre ändringar i vissa av 
föreskrifternas formuleringar. I övrigt föreslås det ursprungliga förslaget 
utgöra underlag för beslut.

Ekonomi

Kostnader för implementering av fågelskyddsområdet, till exempel skyltning 
och annat informationsmaterial bekostas av extern part via 
exploateringsavtal. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 36, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/166

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar om fågelskyddsområde (djur- och 
växtskyddsområde) i Skorvdalen enligt 7 kap. 12 § miljöbalken.

Fågelskyddsområdets utbredning framgår av bilaga 1 till ärendet. Inom detta 
område gäller följande föreskrifter:
1. Inom området är det förbjudet att beträda mark från och med 1 januari till 
och med 1 augusti.

2. Förbudet enligt punkten 1 gäller dock inte markägaren eller dennes folk i 
samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten/fastigheterna 
eller i samband med jakt under ordinarie jakttid eller statlig eller kommunal 
tjänsteman i tjänsteärende.

3. Förbudet enligt punkten 1 ska heller inte utgöra något hinder för att 
bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437), framföra 
motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörnings-
förordningen (1978:594) eller vid skyddsjakt på rovdjur enligt 
jaktförordningen (1987:905).

Utan hinder av dessa föreskrifter:
a) Får med kommunens tillstånd, undersökningar eller annan verksamhet 
som syftar till att gynna den art som fågelskyddet avser att skydda, utföras 
inom fågelskyddsområdet.

b) Får kommunen eller av kommunen utsedd person, med jakträttsinne-
havarens medgivande, utföra skyddsjakt.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
BJS Utvecklings AB
Mark-och exploateringsingenjör
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 37 Dnr Kommunstyrelsen 2020/108

Justerandes sign.

Ändring av kommunfullmäktiges beslut KF § 105/2019, 
vägunderhållsutredning 2019

BESLUT

Kommunfullmäktige förlänger tiden för överlämning av skötsel av enskilda 
vägar till 1 oktober 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättningsbeloppet för sommar- och 
vinterunderhåll endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller 
gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns. I 
avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning och i fall där 
väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning kan bidraget även 
sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt 
Trafikverkets föreskrifter. Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av 
obetydlig längd.

Kommunfullmäktige säger upp de nu existerande avtalen så att 
överlämnande kan ske den 1 oktober 2022.

ÄRENDE

Det har visat sig att fastighetsägarna behöver mer tid för att organisera 
skötseln av sina vägar. Det är framför allt tiden för lantmäteriförrättning som 
gör att en del fastighetsägare fått svårt att hinna med. Om tiden för 
överlämnande förlängs får alla längre tid på sig att bilda nya föreningar, även 
existerande vägföreningar och ideella vägsammanslutningar. Samtidigt får 
kommunen mer tid på sig att sprida informationen om förändringarna.

Ekonomi

Om överlämnande av ansvaret för vägarna skjuts upp, innebär det också att 
förutsedda besparingar skjuts upp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 37, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/108

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige förlänger tiden för överlämning av skötsel av enskilda 
vägar till 1 oktober 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att ersättningsbeloppet för sommar- och 
vinterunderhåll endast kan sökas av samfällighetsföreningar eller 
gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns. I 
avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning och i fall där 
väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning kan bidraget även 
sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt 
Trafikverkets föreskrifter. Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av 
obetydlig längd.

Kommunfullmäktige säger upp de nu existerande avtalen så att 
överlämnande kan ske den 1 oktober 2022.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram 
fullständigt kostnadsunderlag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar först Zetterström-Bäckes yrkande om återremiss och 
finner att det avslås.

Ordförande prövar därefter kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls.

RESERVATION

Gunillla Zetterström-Bäcke (-), Jeannette Ek (V) och Åke Remén (V) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 38 Dnr Ks 2019/570

Justerandes sign.

Försäljning av fastigheter, Härjegårdar fastighets AB

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner att Härjegårdar Fastighets AB genomför 
försäljning av fastigheterna Vemdalens kyrkby 15:14, 31:7–31:9, 31:26–
31:30, 32:55, 32:58. Detta beslut ersätter beslutet § 14 från sammanträdet 
den 10 februari 2020.

ÄRENDE

Kommunfullmäktiges beslut § 14 från sammanträdet den 10 februari 2020 
överklagades med hänvisning till vissa formella fel som ska ha begåtts under 
ärendets handläggning i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni att avge följande yttrande till 
förvaltningsrätten i Härnösand: ”ärendet kommer tas upp för nytt 
ställningstagande och beslut i kommunfullmäktige den 22 juni, med 
anledning av påtalade brister i propositionsordningen i kommunfullmäktiges 
beslut den 10 februari, Kf § 14/2020.”

Ekonomi

Förslaget innebär att Härjegårdar fastighets AB ges möjlighet att skapa ett 
överskott i ekonomin, istället för ett underskott.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige godkänner att Härjegårdar Fastighets AB genomför 
försäljning av fastigheterna Vemdalens kyrkby 15:14, 31:7–31:9, 31:26–
31:30, 32:55, 32:58. Detta beslut ersätter beslutet § 14 från sammanträdet 
den 10 februari 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Härjegårdar fastighets AB
Förvaltningsrätten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 39 Dnr Ks 2018/124

Justerandes sign.

Ny översiktsplan Härjedalens kommun - 
samrådshandling

BESLUT

Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Härjedalens kommun.

ÄRENDE

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Härjedalens kommun har 
pågått sedan 2016. Det grundläggande syftet med en översiktsplan är att 
redovisa kommunens planerade mark- och vattenanvändning. Översikts-
planen skapar en politisk målbild över hur kommunen ska utvecklas som 
helhet. Planen är digital och finns tillgänglig på www.herjedalen.se.

Efter granskning av översiktsplanen har kommunen bemött de yttranden som 
behandlar frågor gällande kapitlen ”Rennäring” under avsnittet 
”Markanvändning – Areella näringar”, samt ”Rennäring 3:5 MB” under 
avsnittet ”Hänsyn – Riksintressen”.

Ekonomi

Beslut om finansiering av ny översiktsplan togs av kommunfullmäktige 
2015-11-23 § 220. Ärendet ryms inom befintlig budget.

FÖRSLAG

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Härjedalens kommun.

YRKANDE

Olle Larsson (LPO) yrkar att översiktsplanen återremitteras för att 
genomföra följande ändringar:
Ingen del av kommunen ska vara av riksintresse för rennäringen;
Sonfjällets nationalpark ska bevaras fritt från renbete, vilket var intentionen 
när nationalparken bildades;
inget utpekande av riksintresse för rennäringen ska redovisas på 
privatmarken i Härjedalen;
ingen del av kommunen ska tillåtas vara av riksintresse för rennäringen 
innan konsekvenser för andra näringar och kulturer utretts;
kommunen ska verka för att fjälljordbruket och fjällbondekulturen ska 
klassas som riksintresse på grund av sin långa och unika historia i Härjedalen 
och kunna klassas som riksintresse.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Torbjörn Rensberg (L) och Johan 
Fredholm (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 39, fortsättning Dnr Ks 2018/124

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar först Larssons yrkande om återremiss och finner att det 
avslås. Omröstning begärs. Ordförande förklarar att den som vill 
återremittera ärendet röstar ja; den som vill avslå återremissyrkandet och 
idag avgöra ärendet i sak röstar nej.

Omröstningsresultat

Ja-röst: Ingegärd Fjällgärde (-), Billy Anklew (LPO), Olle Larsson (LPO), 
Per-Anders Tapper (LPO), Jon Wagenius (M), Ted Länsberg (SD)

Nej-röst: Mahmoud Alkwas (-), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Elina Grubb 
(C), Jenny Hansen (C), Stig Holm (C), Anders Häggkvist (C), Jan-Erik 
Svensson (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Torbjörn Rensberg (L), 
Johan Fredholm (M), Lars-Olof Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), 
Torbjörn Bergman (S), Pernilla Heijdenbeck Persson (S), Pelle Johansson 
(S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Maria Olsson (S), 
Helén Westfält (S), Jeannette Ek (V), Åke Remén (V), Karin Holmin (VH)

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 22 nej-röster mot 6 ja-röster 
avslår Larssons yrkande om återremiss.

BESLUTSGÅNG 2

Ordförande prövar därefter kommunstyrelsens förslag och finner att det 
bifalls.

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (-), Billy Anklew (LPO), Olle Larsson (LPO), 
Per-Anders Tapper (LPO), Jon Wagenius (M) och Ted Länsberg (SD) 
reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggavdelningen
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Reservation översiktsplan KF 2020-06-22 punkt 26 

Vi anser att översiktsplanen ska genomgå en grundlig förändring. 
Under hela arbetet med översiktsplanen har vi i Landsbygdspartiet 
Härjedalen påpekat brister, grova felaktigheter och att tjänstemännen 
getts utrymme för en egen politisk agenda och vi har ifrågasatt 
jävssituationen. 

Vi anser att översiktsplanen ska omarbetas när det gäller rennäringens 
ställning i kommunen. En konsekvensanalys för andra kulturer och 
näringar ska genomföras innan översiktsplanen kan presenteras för 
kommunfullmäktige. 

Vi saknar en korrekt beskrivning av bakgrunden till att Sofjället blev 
nationalpark. Det var för att bevara ett fjäll fritt från renbete eftersom 
den  storskaliga och samiska rennäringen inte hade nått så långt 
söderut 1909. Från början fanns i översiktsplanen Länsstyrelsens 
lögner om orsaken till nationalparkens bildande. De togs bort efter 
otaliga påpekanden från oss.  

Högvålen Sveriges högst belägna by omnämns inte, ej heller att det är 
en by som bygger på fäbodkulturen som de flesta byar i Härjedalen 
med en lång historia. 

Härjedalen har ett ansvar för fjälljordbruket på grund av 
fjälljordbrukets långa historia 4000 år i kommunen. Det saknas helt i 
översiktsplanen. 

Länsstyrelsens åsikter ges stort utrymme i översiktsplanen. Det här är 
kommunens översiktsplan och det är kommunens politikers åsikter 
som ska komma fram, inte länsstyrelsens och kommunens tjänstemäns 
tyckanden och egna särintressen. 

Ofullständigt kartmaterial på samtliga kartor i  översiktsplan. Kartorna 
ger en felaktig bild av landskapet genom urvalet av vad som visas till 
exempel orter. 

Vi hade gärna sett att alla förkortningar skrevs ut så att alla kan förstå. 
Det är en viktig demokratifråga. 



Synpunkter på innehållet. 
Sidan 9 
Visionen om att vi ska bli fler klingar falskt, det är bara floskler när 
det inte speglas i översiktsplanens innehåll.  

Sidan 12. 
I ställningstagandet står det att exploatering i första hand sker i 
anslutning till orter med samhällsservice och dess omnejd. Det måste 
innebära att visionen om en bonde i varje by (sidan 33) bara är 
floskler. 

Sidan 15. 
Funäsfjällen är ett varumärke. Behöver ändras till Funäsdalsområdet 
om det är ett geografiskt område som avses och inte en turistbyrå. 
Vi har vid upprepade tillfällen påpekat detta men uppenbarligen 
lyckas inte tjänstemännen rätta till detta fel på alla ställen. 

Sidan 16. 
Samisk förvaltningskommun. 
Att Härjedalen blev en samisk förvaltningskommun utan att 
konsekvenserna för den ursprungliga folkgruppen historiska norrmän 
och övriga härjedaling genomförts är mycket anmärkningsvärt. Det 
har inneburit att övrig befolkning i Härjedalen diskrimineras. 

Citat: Främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan personer som 
tillhör en nationell minoritet och personer som tillhör 
majoritetsbefolkningen. 
 Vi anser att kommunen å det grövsta bryter mot det med sin 
undfallenhet mot samernas exklusiva rättigheter som staten gett denna 
till Härjedalen sent ankomna folkgrupp. Att inte använda 
översiktsplanen för att påpeka statens och länsstyrelsen 
tillkortakommanden och som i länsstyrelsens fall rena lögner för att 
flytta fram samernas och renägarnas positioner på övriga härjedalingar 
bekostnad är ett svek mot demokratin och likabehandling av 
medborgarna. 

Sidan 18. 



Högvålen saknas. Det är Sveriges högst belägna by. Det är  
anmärkningsvärt, borde vara med för att visa det exklusiva höjdläge 
Härjedalen har. 

Sidan 19. 
Det hänvisas vid flera tillfällen till storslagen fjällmiljö som är ett 
miljömål. Storslagen fjällmiljö är i praktiken helt påverkat av 
uppfattningen att i fjällen är det prioriterat med rennäring och 
samekultur. När Naturvårdsverket konfronteras med den tolkningen så 
hävdar man att det inte är så det ska tolkas. Det ska finnas utrymme 
för fjälljordbruk och tamboskap. Naturvårdsverket förnekar också de 
egentliga ursprungliga brukarna av fjällen i Härjedalen. Här har 
kommunen en skyldighet att använda översiktsplanen för att ge en 
korrekt bild av hur fjällen i Härjedalen har nyttjats historiskt och den 
potential som finns utifrån det. 

Det nämns under natur och landskap att en stor del av kommunens yta 
är naturreservat och nationalpark. Saknar här en redovisning av varför 
nationalparken som inte omnämns med namn. Varför utelämnas 
grunderna, orsaken till bildandet av Sonfjällets nationalpark. 
Här står också att stora delar av fjällområdet är av riksintresse för 
rennäringen. Tjänstemännen som jobbat med översiktsplanen har 
undanhållit fakta. 

Peter Wagenius har skrivit mejl till samtliga i kommunfullmäktige se 
nedan. Vi i Landsbygdspartiet Härjedalen håller med honom om allt. 

Från Peter Wagenius  

Till Anders Häggkvist; Johan Fredholm - Grafiska Huset i Funäsdalen AB; 
l.g.nordlander@herjedalen.se; kommun 
ÖP den 15 april 2020 14:20:53  

Hej! 

Det dröjer lite med min inlaga till dig och de andra partiledarna. Jag vill bara få bekräftat att 
de lagar och förordningar som Boverket (men även era tjänstemän) hänvisar till, fortfarande 
gäller. 



Är ni t ex informerade om att enl, SOU 2015:99, 4.4.3 Myndighetens arbete med område av 
riksintresse "Områden som har betydelse för jordbruket kan inte vara av riksintresse." 

Jag har byggnadstillstånd för säter i Össjedalen, mitt i det utpekade området mellan Ljusnan 
och Tännån. Här bedriver även min kusin jordbruksdrift för sitt mejeri. Även andra har 
jordbruksverksamhet inom området. Hela området är således fel utpekat som Riksintresse för 
rennäringen.  

SOU 2015:99 hänvisar, liksom Boverket, också till prop. 1985/86:3 och begränsningarna för 
Sametinget att utpeka Riksintresse för rennäringen till sina betesmarker. D v s 
åretruntmarkerna i Härjedalen. 
Informerar era tjänstemän om den begränsningen? Gör Länsstyrelsen det? I annat fall 
uppfyller de inte regeringsformen 1 kap. statsskickets grunder 9§. Lag (1976:871).  

SOU 2015:99 sid 63, 13§. " Om en berörd kommun beträffande ett förslag till område av 
riksintresse anser att kriterierna enligt 11§ inte är uppfyllda eller att underlaget enligt 12§ är 
bristfälligt kan kommunen begära att sektorsmyndigheten ger regeringen möjlighet att pröva 
förslaget."  

Informerar era tjänstemän eller Länsstyrelsen er om denna möjlighet? Om inte ,se ovan.  

Jag kan utläsa ur Länsstyrelsens och Sametinget senaste svar på förslaget till ÖP att de inte 
är angelägna om att hela lagstiftningen ska komma kommunen till del. 
Därför är min begäran att ni pausar ÖPen tills det, tillsammans med Boverket den här 
gången, retts ut om utpekande av Riksintresse för rennäringen skett på ett korrekt och 
lagenligt sätt. Därtill om kommunen är skyldig att redovisa lagstridiga utpekanden.`  

Om inte annat så för kommuninnevånarnas väl och ve. De känner idag inte till 
konsekvenserna.  

Peter Wagenius(privat) men även som ordf Härjedalens Markägareförening  

Delges Härjedalens kommunfullmäktigeledamöter  

En konsekvensanalys för övrig befolkning och näringar borde vara en 
självklarhet när man ska göra stora delar av Härjedalen till riksintresse 
för rennäringen. Men tyvärr har de styrande i kommunen visat sig vara 
företrädare för renägarna och samerna och inte för övriga 
härjedalingar. 

Sidan 20 
Samma storslagna fjällmiljö som gör att kommunen är negativ till 
bebyggelse i fjällmiljö. Det står: Fortsatt bete är exempel på en viktig 
förutsättning för att upprätthålla landskapets unika värden. 

Insändare DN 13 juni 2020 av Ingrid Svarto.                                                         
”Så här skriver renägaren, adjunkt Torkel Tomasson, vid Svenska lapparnas landsmöte i 



Östersund 1918: Det märkliga med renskötseln är emellertid, att ju längre man brukar och 
utnyttjar ett område, desto mera improduktivt blir detta, och till sist blir det nästan 
värdelöst”. (…) Det är ett ovedersägligt faktum , att våra fjäll, med få undantag, med 
avseende på renlavens tillgång, numera befinner sig i ett mer än miserabelt skick. På vissa 
trakter kan man knappast finna tillstymmelse till renlav.”  

Landsbygdspartiet Härjedalens kommentar: Renlaven var redan 1918 
så hårt betad av ren att fjällen var överexploaterade av bete så de 
borde fredas från renbete. I dag är det 2020 och renantalet i Sverige 
har aldrig varit så stort som nu. Alla begriper att den utvecklingen inte 
är hållbar.  

Till skillnad från fäbodbruket är rennäringen tärande på flora och 
fauna. Fäboden producerar mer än fyra gånger så mycket energi än 
vad människorna konsumerar för arbetet. Dagens 
livsmedelsproduktion konsumerar flera gånger mer energi än vad som 
skapas. Lägg därtill att förutsättningen för många av de rödlistade 
arterna är just att det bedrivs skogsbete. Det är med andra ord mycket 
snack om klimatet och miljön men de konkreta förslagen lyser med 
sin frånvaro i översiktsplanen. 

Sidan 24. 
Sonfjället nämns i förbifarten när Hede omnämns. Vi efterlyser en 
beskrivning av en av Sveriges äldsta nationalpark. 

Sidan 27. 
Det nämns att vi går mot ett mer mobilt samhälle och det kan gynna 
landsbygden. Det menas att man kan bo och leva på landsbygden och 
fortsätta ha tillgång till service. I nästa stycke vill kommunen göra 
lämplighetsprövning av ny bebyggelse på landsbygden. ”Ny 
bebyggelse eller större kompletteringar ska prövas utifrån 
kommunalekonomisk utgångspunkter.” 

För oss blir det motsägelsefullt när kommunen i en mening nämner 
teknikutvecklingens möjligheter för att bo utanför kommunens större 
tätorter och i nästa stycke ska de som lever i de små byarna leva under 
större kommunal kontroll. Det rimmar dåligt med kommunens vision 
om en bonde i varje by. 

Sidan 29. Rennäring. 
Vi finner det märkligt att kommunen inte tar tillfället att i 
översiktsplanen gå emot riksdag, regering och myndigheter och 
förklara att kommunen inte längre ställer upp på de etniskt baserade 
lagar vi i Härjedalen tvingas leva under. Att kommunledningen inte 
under alla dessa år tillsatt en granskning av konsekvenserna för de 
historiska norrmännen och övriga härjedalingar visar att 



kommunledningen väljer enklaste möjliga väg och följer riksdag, 
regering och myndigheter och inte ser till härjedalingens bästa. 
Demokrati och att alla medborgare ska behandlas lika har inget värde 
för kommunledningen i Härjedalen. Priset för kommunledningens 
undfallenhet inför riksdag, regering och myndigheter har varit mycket 
stort för den ursprungliga kulturen och näringen. Här anser vi att det 
är medborgarna i Härjedalen som kommunledningen i första hand ska 
värna. 

I SOU 2015:99, 4.4.3 Myndighetens arbete med område av 
riksintresse står att "Områden som har betydelse för jordbruket kan 
inte vara av riksintresse." 

Sidan 32. Jordbruk. 
Ordvalet när det gäller jordbruket visar på en styvmoderlig behandling 
av världens mest miljövänliga jordbruksform. Så här står det i 
översiktsplanen ”Kommunen värdesätter fäbodbruket och dess 
utveckling som ett led i att arbeta med visionen minst en bonde i varje 
by”. 

Att kommunen ”värdesätter” fäbodbruket är inte tillräckligt för oss, 
det känns snarare som styvmoderlig behandling och i översiktsplanen 
saknas bevis på annat. Vi har föreslagit en betesinventering som 
avslagits två gånger i kommunfullmäktige. Vi är helt övertygade om 
att med modern teknik och gamla kunskaper har Härjedalen en framtid 
som matproducent både för små och stora bönder. En grov 
uppskattning visar att värdet av utmarksbetet i Härjedalen är 90 
miljoner varje år. 

”Kommunen är positiv till nybildning av små jordbruksfastigheter (till 
exempel hästgårdar och kombinerat ändamål med odling och 
djurhållning) eftersom det möjliggör mindre verksamhet på gården 
kombinerat med deltidsarbete och leder till fortsatt brukande av jorden 
med fler aktörer som bedriver jordbruk i liten skala.” 

Vi anser att även stora aktörer ska ges möjlighet att fullt ut kunna leva 
på sitt jordbruk och välkomnas. 

Sidan 33. 
”Inom kommunen finns ett antal orter där bostadsutbudet är begränsat 
men efterfrågan hög. Fastighetsägare inom kommunen ser då över 
möjligheterna att exploatera centralt lokaliserad jordbruksmark.” 

Med den inställningen kommer dessa byars genuina fjällbondemiljö  
att försvinna, det rör sig vad vi förstår i första hand om Funäsdalen 
och Vemdalen. Det måste finnas mark kring dessa byar som inte är 
jordbruksmark. Vi motsätter oss att det byggs på jordbruksmark.  



Sidan 46. Riksintresse. 
”Ett riksintresse är ett område som bedöms ha så stora värden att det 
är av betydelse för landet som helhet.” 

Vi anser att rennäringen inte har den betydelsen för landet så den ska 
klassas som riksintresse i någon del av kommunen. 

”Riksintresse väger dock generellt sett tyngre än andra allmänna 
intressen.” 

Anmärkningsvärt att kommunledningen inte genomfört en 
konsekvensanalys när man vill göra stora delar av Härjedalen till 
riksintresse för rennäringen. Det visar på en nonchalans mot den 
ursprungliga kulturen och näringen som kommer att få det i det 
närmaste omöjligt att återkomma till sina historiska marker. 
Riksintresse går före nationella intressen. 

”Det är först i översiktsplanen som konsekvenserna av ett 
riksintresseanspråk tydliggörs och hur påverkan blir i förhållande till 
andra allmänna intressen.” 

Vi finner det mycket anmärkningsvärt att Härjedalens kommuns 
styrande kan godta en översiktsplan som så till den milda grad verkar 
för att exkludera den ursprungliga näringen och kulturen samtidigt 
som man gör vad som står i sin makt för att lyfta en näring som är 
sentida och som utarmar den biologiska mångfalden. Det minsta man 
kunde begära av kommunens ledning är att en seriös 
konsekvensanalys hade genomförts innan denna översiktsplan antas.  

Sidan 49. 
”Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla 
kommunens politiska vilja, avsikt och uppfattning om den framtida 
utvecklingen i kommunen.” 

Anmärkningsvärt att majoriteten av kommunfullmäktigeledamöterna 
stödjer en översiktsplan vars ambition går ut på att ytterligare flytta 
fram renägarnas positioner på alla andra härjedalingars bekostnad. 

Vår mening är att härjedalingen vill att Härjedalen ska vara 
härjedalingens land oavsett etnisk tillhörighet och inte som 
Sametinget vill samernas land. Vi anser att ingen del av Härjedalens 
kommun ska klassas som riksintresse för rennäringen. 

”Kommunen kan också i översiktsplanen ifrågasätta och säga sin 
mening om anspråket. Det är alltså kommunens uppfattning om 
riksintressena som framgår av översiktsplanen.” 



Anmärkningsvärt att kommunfullmäktigeledamöterna kan acceptera 
rennäringens expansion och att föreslå riksintresse utan att en 
konsekvensanalys har genomförts. 

Sidan 50 till 53 
Vi anser att översiktsplanen är en kommunal angelägenhet och 
Länsstyrelsens synpunkter inte hör hemma i Härjedalens kommuns 
översiktsplan.  

Sidan 52. 
Det hänvisas till lagstiftningar som kan vara fördelaktiga för 
rennäringen men tjänstemännen utelämnar det som inte är till gagn för 
rennäringen. Det visar att tjänstemännen har en egen politisk agenda 
och vi har vid upprepade tillfällen ifrågasatt jävssituationen. 

SOU 2015:99, 4.4.3 Myndighetens arbete med område av riksintresse 
"Områden som har betydelse för jordbruket kan inte vara av 
riksintresse.” Alltså kan byar och områden där det finns bönder inte bli 
riksintresse för rennäringen. 

Sidan 58. 
Riksintreseanspråk rennäring. 
Vi anser inte att rennäringen uppfyller kraven för att klassas som 
riksintresse på någon del av kommunen. 

Kartan på sidan visar att Sonfjället är medtaget som riksintresse för 
rennäringen. Det måste betecknas som grovt tjänstefel att 
överhuvudtaget föreslå Sonfjället som riksintresse för rennäringen när 
syftet med bildandet av nationalparken var att skydda ett fjäll från 
renbete. Det styrker vår inställning att politikermajoriteten i 
Härjedalen gärna ser ett kraftfullt framflyttade av rennäringen och vad 
det gäller Sonfjället på den biologiska mångfaldens bekostnad. Kartan 
visar riksintresse på privatägda marker. Det strider mot lagen och all 
den fakta som framkommit i den så kallade härjedalsdomen. Det är 
oacceptabelt att Sametingets kartmaterial används i kommunens 
översiktsplan men det stärker våra misstankar om jäv och att 
kommunledningen särskilt gynnar renägarna på bekostnad av alla 
andra i Härjedalen. 

Sidan 59. 
Beskrivningen av Sonfjällets nationalpark är mycket bristfällig. 
Saknar förklaringen till varför det blev nationalpark. Det blir mer och 
mer uppenbart att de styrande politikerna undviker fakta som inte 
gagnar rennäringen. 

Sidan 62. Jordbruksmark. 
Som tidigare i översiktsplanen så nämns hästgårdar. Vår mening är att 
översiktsplanen utelämnar de viktiga mjölk- och köttproducerande 



gårdarna. I Härjedalen beräknas utmarksbetet till 90 miljoner kronor 
årligen, ett värde som vi nyttjar dåligt för att producera världens 
förnämsta kött- och mejeriprodukter. 

Genomgående behandlas bönderna styvmoderligt i översiktsplanen 
jämfört med rennäringen. Det borde vara en självklarhet att redovisa 
värdet av utmarksbetet för att leva upp till en bonde i varje by men det 
har tjänstemännen valt bort. Vi saknar också en beskrivning av 
miljönyttan av det jordbruk som bedrivs i Härjedalen. 

Sidan 78. 
Kommunens mål att öka befolkningen främjas inte genom att kräva 
bygglov för attefallsbyggnader i fjällområdet. Det kanske behövs där 
det är trångbott men inte i små byar. 

Sidan 79. 
Fjällområdet verkar ska skyddas från lokalbefolkningen, frånsett 
renägarna genom riksintresseanspråken och storslagen fjällmiljö. Det 
ökar knappast förutsättningarna för att vi ska bli fler i kommunen. 

Landsbygdspartiet Härjedalen 

Olle Larsson 

Billy Anklew 

P-A Tapper 

Sverigedemokraterna  

Ted Länsberg 

Ingegerd Fjällgärde



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 40 Dnr Ks 2020/524

Justerandes sign.

Redovisning ej färdigberedda medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
vilka medborgarförslag som inte är färdigberedda. Rapport över ej 
färdigberedda medborgarförslag redovisas vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 41 Dnr Ks 2020/525

Justerandes sign.

Redovisning ej färdigberedda motioner

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
vilka motioner som inte är färdigberedda. Rapport över ej färdigberedda 
motioner redovisas vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 42 Dnr Ks 2020/526

Justerandes sign.

Redovisning verkställighet bifallna medborgarförslag

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
verkställigheten av de medborgarförslag som har bifallits. Rapport över 
verkställigheten hos bifallna medborgarförslag presenteras vid dagens 
sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 43 Dnr Ks 2020/527

Justerandes sign.

Redovisning verkställighet bifallna motioner

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 
verkställigheten av de motioner som har bifallits. Rapport över 
verkställigheten hos bifallna motioner presenteras vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 44 Dnr Ks 2019/50
Ks 2020/386

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

BESLUT

Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstkagen (SoL) 
och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 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.

Rapporter för kvartal 3–4 2019 och kvartal 1 2020 presenteras vid dagens 
sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
lägger rapporten till handlingarna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 45 Dnr Ks 2020/318

Justerandes sign.

Avsägelse från uppdrag, Johanna Grip (S)

BESLUT

Kommunfullmäktige befriar Johanna Grip (S) från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.

ÄRENDE

Johanna Grip (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige 
och i kommunstyrelsen.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner avsägelsen och befriar Grip från uppdragen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Länsstyrelsen i Jämtlands län
HR-avdelningen

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 46 Dnr Ks 2020/595

Justerandes sign.

Avsägelse från uppdrag, Taher Alizadeh (C)

BESLUT

Kommunfullmäktige befriar Taher Alizadeh (C) från uppdraget som revisor.

ÄRENDE

Taher Alizadeh (C) avsäger sig uppdraget som revisor.

YRKANDE

Ordförande Pernilla Heijdenbeck Persson (S) yrkar att kommunfullmäktige 
godkänner avsägelsen och befriar Alizadeh från uppdraget som revisor.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
HR-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 47 Dnr Ks 2020/398

Justerandes sign.

Val av nämndeman efter Torbjörn Rensberg (L)

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Bodil Jonsson (L), Sveg, till nämndeman.

ÄRENDE

Torbjörn Rensberg (L) har hos tingsrätten i Östersund begärt att befrias från 
uppdraget som nämndeman. Tingsrätten biföll Rensbergs begäran och 
befriade den 20 april honom från uppdraget, kommunfullmäktige ska därför 
välja en ny nämndeman i hans ställe.

FÖRSLAG

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Bodil Jonsson (L), Sveg, till nämndeman.

YRKANDE

Jeannette Ek (V) yrkar att kommunfullmäktige väljer Eva-Britt Boij (L), 
Sveg, till nämndeman.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer valberedningens förslag mot Eks yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Tingsrätten Östersund
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 48 Dnr Ks 2020/504

Justerandes sign.

Val av styrelseledamot i Härjegårdar fastighets AB efter 
Gunilla Hedin

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Linda Bergström (S), Sveg, till styrelseledamot i 
Härjegårdar fastighets AB.

ÄRENDE

Gunilla Hedin har anmält att hennes uppdrag som styrelseledamot i 
Härjegårdar fastighets AB ska upphöra. Kommunfullmäktige ska därför för 
den återstående mandattiden välja en ny ledamot i Hedins ställe.

FÖRSLAG

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Linda Bergström (S), Sveg, till styrelseledamot i 
Härjegårdar fastighets AB.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Härjegårdar fastighets AB
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 49 Dnr Ks 2020/357

Justerandes sign.

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Lydia Bygdén 
(M)

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Pontus Nissblad (M), Funäsdalen, till ersättare i 
kommunstyrelsen.

ÄRENDE

Lydia Bygdén har flyttat från kommunen och är därmed inte längre valbar 
som ersättare i kommunstyrelsen. Då ingen ansökan om att få kvarstå i 
uppdraget kommit till kommunen, upphör uppdraget vid dagens 
sammanträde i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska därför välja en ny 
ersättare i Bygdéns ställe.

FÖRSLAG

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Pontus Nissblad (M), Funäsdalen, till ersättare i 
kommunstyrelsen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
HR-avdelning
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 50 Dnr Ks 2020/545

Justerandes sign.

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Johanna Grip 
(S)

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Inger Larsson (S), Ytterhogdal, till ersättare i 
kommunstyrelsen.

ÄRENDE

Johanna Grip (S) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige 
och i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beviljade vid dagens 
sammanträde hennes avsägelse och befriade henne från uppdragen. 
Fullmäktige ska därför i hennes ställe välja en ny ersättare i 
kommunstyrelsen.

FÖRSLAG

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Inger Larsson (S), Ytterhogdal, till ersättare i 
kommunstyrelsen.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar valberedningens förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
HR-avdelning
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 51 Dnr Ks 2020/596

Justerandes sign.

Val av revisor efter Taher Alizadeh (C)

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C), Sveg, till revisor.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige har idag på hans egen begäran befriat Taher Alizadeh från 
uppdraget som revisor och ska därför välja en ny revisor i Alizadehs ställe.

JÄV

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Elina Grubb (C), Jenny Hansen (C), Anders 
Häggkvist (C), Margareta Mahmoud-Persson (KD), Billy Anklew (LPO), Olle 
Larsson (LPO), Per-Anders Tapper (LPO), Johan Fredholm (M), Lars-Olof 
Mattsson (M), Pontus Nissblad (M), Torbjörn Bergman (S), Pelle Johansson 
(S), Lars-Gunnar Nordlander (S), Christer Nordqvist (S), Helén Westfält (S), 
Ted Länsberg (SD) Åke Remén (V), och Karin Holmin (VH) deltar på grund av 
jäv inte i ärendets handläggning.

YRKANDE

Jeannette Ek (V) yrkar att kommunfullmäktige väljer Pelle Persson (VH), Sveg, 
till revisor.

Stig Holm (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Camilla Reinholtz (C), Sveg, 
till revisor.

44



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-22

KF § 51, fortsättning Dnr Ks 2020/596

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Eks yrkande mot Holms och finner att Camilla Reinholtz 
väljs till revisor. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att då beslutet gäller 
val ska sluten omröstning ske. Röstande ledamöter färdigställer en varsin 
valsedeln och lämnar i valurnan. Urnan töms och det konstateras att 9 röster har 
avgetts.

Omröstningsresultat

Ordförande finner att kommunfullmäktige med 3 röster för Persson och 6 röster 
för Reinholtz väljer Camilla Reinholtz (C), Sveg, till revisor.

RESERVATION

Ingegärd Fjällgärde (-) och Jeannette Ek (V) reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
HR-avdelning
Vald
Länsstyrelsen Jämtland
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