
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11

Kommunstyrelsen

Plats och tid Medborgarhuset P1, 10:00–16:25; 16:30–16:55
Beslutande Ledamöter

Anders Häggkvist (C)
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Karin Holmin (VH)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Mats Ericsson (C)
Jenny Hansen (C)
Billy Anklew (LPO)
Johan Fredholm (M)
Magnus Karlsson (S)
Tjänstgörande ersättare
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Per-Anders-Tapper (LPO)

Ej tjänstgörande ersättare Lisa Sjelin (C)
Lars-Olof Mattsson (M)
Christer Nordqvist (S) §§ 38–54; 56–86

Övriga närvarande Cecilia Norberg, VD Härjeåns kraft AB § 38
Pär Olofsson, VD Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB § 41
Hans Heuser, VD Härjegårdar fastighets AB § 44
Bengt Åström, medborgarförslagsställare § 47 utom beslut
Malin Fjellgren, landsbygdsutvecklare §§ 47; 53–54
Patrik Lundgren, länsstyrelsen Jämtland § 48
Björn Oskarsson, länsstyrelsen Jämtland § 48
Magnus Jönsson, säkerhetssamordnare §§ 48–49
Ola Regnander, ekonomichef §§ 48–69
Martin Kempedal, medborgarförslagsställare § 50 utom beslut
Yngve Börne, medborgarförslagsställare § 51 utom beslut
Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, sekreterare

Underskrifter Paragrafer 38–71; 74–86

Ordförande

Anders Häggkvist (C)

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare
Karin Holmin (VH)

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
2020-03-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Plats och tid Medborgarhuset P1, 16:25–16:30
Beslutande Ledamöter

Anders Häggkvist (C), ordförande
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Karin Holmin (VH)
Gunilla Zetterström-Bäcke (-)
Mats Ericsson (C) § 72
Jenny Hansen (C)
Billy Anklew (LPO)
Johan Fredholm (M)
Magnus Karlsson (C)
Tjänstgörande ersättare
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Per-Anders Tapper (LPO)
Lisa Sjelin (C) § 73

Ej tjänstgörande ersättare Lisa Sjelin (C) § 72
Lars-Olof Mattsson (M)
Christer Nordqvist (S)

Övriga närvarande Gunnel Gyllander, kommunchef
Johan Höglund, sekreterare

Underskrifter Paragrafer 72–73

Ordförande

Anders Häggkvist (C)

Sekreterare

Johan Höglund

Justerare
Karin Holmin (VH)

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
2020-03-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Ärendelista

§ 38 Härjeåns kraft AB:s verksamheter, information
§ 39 Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 

2019 varit förenlig med det kommunala ändamålet
2020/214

§ 40 Instruktion till ombud till Härjeåns kraft AB:s 
årsstämma

2020/205

§ 41 Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamheter, information

§ 42 Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalens AB:s verksamhet under 2019 varit 
förenlig med det kommunala ändamålet

2020/215

§ 43 Instruktion till ombud till Vatten och miljöresurs i 
Berg Härjedalen AB:s årsstämma

2020/206

§ 44 Härjegårdar fastighets AB:s verksamheter, 
information

§ 45 Instruktion till ombud till Härjegårdar fastighets 
AB:s årsstämma

2020/207

§ 46 Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

2020/216

§ 47 Medborgarförslag om busshållplats och väntsal i 
Hede

2019/894

§ 48 Kommunens ansvar vid extraordinära händelser 
respektive vid höjd beredskap, information

§ 49 Övrig fråga, information om kommunens åtgärder 
med anledning av nya Coronaviruset, covid-19

§ 50 Medborgarförslag om gångväg i Vemhån 2019/1177
§ 51 Medborgarförslag om att återremittera ärendet om 

införande av regleringsområde för skotertrafiken i 
Lofsdalen

2019/1257

§ 52 Medborgarförslag om att upprätta en 
koldioxidbudget

2019/987

§ 53 Bygdemedel 2020 2020/6
§ 54 Leader sjö, skog och fjäll 2020/196
§ 55 Motion om att låta gräset växa och ge mat åt 

insekter och öka artrikedomen
2019/688

§ 56 Motion om genomlysning av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen

2019/1275

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

§ 57 Avsiktsförklaring Krediten 1 och 2 (Senioren) 2020/117
§ 58 Avsiktsförklaring Camparen 1 (Camp Sveg) 2020/237
§ 59 Ekonomisk uppföljning
§ 60 Avfallsplan Härjedalens kommun 2020/188
§ 61 Val av styrgrupp för projektet avfallsplan 2020/188
§ 62 Riktlinjer för projektering och byggande av enskilda 

vägar
2020/20

§ 63 Riktlinjer för ärendehantering i Härjedalens 
kommun

2019/1329

§ 64 Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar 2019/321
§ 65 Verksamhetsplan 2020, 

kommunledningsförvaltningen
2020/160

§ 66 Verksamhetsplan 2020, 
samhällsbyggnadsförvaltningen

2020/49

§ 67 Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen 2020/161
§ 68 Fördelning av riksnorm 2020 2020/3
§ 69 Avgift vid borgerlig vigsel 2020 2020/128
§ 70 Feriejobb 2019/1125
§ 71 Utbyte av banbelysning och inflygningsljus 

Härjedalen Sveg Airport
2020/51

§ 72 Yttrande i överklagat ärende, reglerområde för 
skotertrafik i Lofsdalsområdet

2016/656

§ 73 Yttrande i överklagat ärende, reglerområde för 
skotertrafik i västra Härjedalen (Funäsdalen, Tännäs 
socken)

2019/1164

§ 74 Rätt att teckna kommunens firma 2020/181
§ 75 Kommunstyrelsens delegationsordning 2020/190
§ 76 Delegationsbeslut, anmälan till kommunstyrelsen 2020/191
§ 77 Reglemente för trygghets- och folkhälsorådet 2019/331
§ 78 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS 2019/50
§ 79 Val av tillförordnat ombud till föreningen Sveriges 

vattenkraftkommuner
2020/143

§ 80 Val av tillförordnat ombud till Inlandskommunernas 
ekonomiska förening

2020/144

§ 81 Val av ledamöter i tillväxtutskott 2020/180
§ 82 Val av ersättare i tillväxtutskott 2020/180
§ 83 Val av ordförande i tillväxtutskott 2020/180

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-11

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

§ 84 Val av vice ordförande i tillväxtutskott 2020/180
§ 85 Delegationsbeslut
§ 86 Meddelanden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 38

Justerandes sign.

Härjeåns kraft AB:s verksamheter, information

ÄRENDE

VD i Härjeåns kraft AB, Cecilia Norberg, informerar om bolagets 
verksamhet under 2019. Bolagets huvudsakliga verksamheter är el- och 
värmeförsörjning samt kommunikationstjänster.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 39 Dnr Kommunstyrelsen 2020/214

Justerandes sign.

Beslut om Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2019 
varit förenlig med det kommunala ändamålet

BESLUT

Kommunstyrelsen anser att Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2019 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen ska anse att 
Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2019 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 40 Dnr Kommunstyrelsen 2020/205

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Härjeåns kraft AB:s 
årsstämma

BESLUT

Ärendet bordläggs tills bolagets årsredovisning är fastställd.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
chans att utöva inflytande. Eftersom kommunen äger cirka en tredjedel av 
aktierna i Härjeåns kraft AB, har kommunen också intressen att bevaka på 
årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har fullmäktige utsett 
ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs tills bolagets 
årsredovisning är fastställd.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 41

Justerandes sign.

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
verksamheter, information

ÄRENDE

VD i Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, Pär Olofsson, informerar 
om bolagets verksamheter under 2019. Bolagets huvudsakliga verksamheter 
i Härjedalens kommun är VA-försörjning och renhållning. Olofsson redogör 
för verksamheten, relativt till ägardirektiven.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 42 Dnr Kommunstyrelsen 2020/215

Justerandes sign.

Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalens 
AB:s verksamhet under 2019 varit förenlig med det 
kommunala ändamålet

BESLUT

Kommunstyrelsen anser att Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2019 har 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen ska anse att 
Härjeåns kraft AB:s verksamhet under 2019 har varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 43 Dnr Kommunstyrelsen 2020/206

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB:s årsstämma

BESLUT

Ärendet bordläggs tills bolagets årsredovisning är fastställd.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
chans att utöva inflytande. Eftersom kommunen äger hälften av aktierna 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, har kommunen också 
intressen att bevaka på årsstämman. För att företräda kommunen på stämman 
har fullmäktige utsett ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs tills bolagets 
årsredovisning är fastställd.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 44

Justerandes sign.

Härjegårdar fastighets AB:s verksamheter, information

ÄRENDE

VD i Härjegårdar fastighets AB, Hans Heuser, informerar om bolagets 
verksamhet under 2019. Bolagets huvudsakliga verksamheter är bostads- och 
lokalförsörjning. Heuser redogör för verksamheten, relativt till 
ägardirektiven.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 45 Dnr Kommunstyrelsen 2020/207

Justerandes sign.

Instruktion till ombud till Härjegårdar fastighets AB:s 
årsstämma

BESLUT

 Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde.

ÄRENDE

Årsstämman i ett aktiebolag är det forum i vilket bolagets aktieägare har 
chans att utöva inflytande. Eftersom kommunen äger samtliga aktier i 
Härjegårdar fastighets AB, har kommunen också intressen att bevaka på 
årsstämman. För att företräda kommunen på stämman har fullmäktige utsett 
ett ombud med ersättare.

Kommunstyrelsen ska inför årsstämman ge instruktioner till ombudet.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 
kommunstyrelsesammanträde.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 46 Dnr Kommunstyrelsen 2020/216

Justerandes sign.

Beslut om Härjegårdar fastighets AB:s verksamhet 
under 2019 varit förenlig med det kommunala 
ändamålet

BESLUT

Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsesammanträde.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om verksamheten i de hel- och 
delägda kommunala bolagen har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om styrelsen finner att verksamheten inte har varit förenlig med ändamålen 
eller inte ryms inom de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna 
förslag på åtgärder till kommunfullmäktige. Vad gäller delägda kommunala 
bolag får vid prövningen viss hänsyn tas till hur stor del av bolaget 
kommunen äger, vilken verksamhetens art är och omständigheterna i övrigt.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 
kommunstyrelsesammanträde.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 47 Dnr Kommunstyrelsen 2019/894

Justerandes sign.

Medborgarförslag om busshållplats och väntsal i Hede

BESLUT

Medborgarförslaget avslås.

ÄRENDE

Bengt Åström, Hede, föreslår att kommunen utreder möjligheten att bygga 
väntsal, busshållplats och toaletter i anslutning till riksväg 84 och 
Sonfjällsskolan. Han har beräknat att förslaget skulle kosta 4 500 000–
5 000 000 kronor i byggnation, sedan tillkommer även drift av anläggningen. 
I kommunens investeringsbudget 2020 finns inget ekonomiskt utrymme för 
eventuell byggnation. Det saknas också resurser hos samhällsbyggnads-
förvaltningen att utföra en sådan utredning.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsutskottets förslag innebär ingen påverkan på kommunens 
ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget om utredning av byggande av väntsal, busshållplats och 
toaletter i anslutning till riksväg 84 och Sonfjällsskolan, samt en 
pendlarparkering på norra sidan av riksväg 84 i Hede avslås, då resurser för 
en sådan utredning saknas.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Förslagsställare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 48

Justerandes sign.

Kommunens ansvar vid extraordinära händelser 
respektive vid höjd beredskap, information

ÄRENDE

Patrik Lundgren och Björn Oskarsson från länsstyrelsen Jämtland informerar 
om vad kommunens ansvar är vid extraordinära händelser i fredstid 
respektive vid höjd beredskap. En grundprincip inom den svenska ordningen 
för krisberedskap är att extraordinära händelser hanteras närmast möjligt den 
nivå där de uppstår. Kommunen måste därför ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fredstid, samt bygga upp en grundläggande förmåga till 
civilt försvar.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 49

Justerandes sign.

Övrig fråga, information om kommunens åtgärder med 
anledning av nya Coronaviruset, covid-19

BESLUT

ÄRENDE

Säkerhetssamordnare Magnus Jönsson lämnar en information om vad som 
gjorts inom kommunen i syfte att förebygga spridning av nya coronaviruset, 
covid-19. 

_____

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 50 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1177

Justerandes sign.

Medborgarförslag om gångväg i Vemhån

BESLUT

Medborgarförslaget bifalls. 

En gångväg genom Vemhån kommer prioriteras av kommunen till aktuell 
länstransportplan, om inte en alternativ finansiering är möjlig.

ÄRENDE

Martin Wåhlin Kämpedal, Vemhån, föreslår att kommunen tillsammans med 
trafikverket utreder vad en insats (för att anlägga en gångbana) i Vemhån 
skulle kosta, alternativt att kommunen ser över vilket ett rimligt nästa steg att 
ta skulle vara.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att förslagsställaren ska gå vidare med 
den alternativa finansiering som han själv beskriver i förslaget. Om inte en 
alternativ finansiering är möjlig bör kommunen lyfta ärendet till aktuell 
länstransportplan, som tas fram av region Jämtland Härjedalen men verkställs 
och finansieras av Trafikverket. Härjedalens kommun har två möten per år 
med Trafikverket där kommunen kan lyfta ärendet för en åtgärdsvalsstudie 
men det förutsätter att gångvägen finns med i länstransportplanen.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte påverka kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget om att kommunen tillsammans med trafikverket tar fram 
ett kostnadsförslag för en gångväg i Vemhån bifalls. 

En gångväg genom Vemhån kommer prioriteras av kommunen till aktuell 
länstransportplan, om inte en alternativ finansiering är möjlig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 50, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1177

Justerandes sign.

YRKANDE

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 51 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1257

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att återremittera ärendet om 
införande av regleringsområde för skotertrafiken i 
Lofsdalen

BESLUT

Medborgarförslaget avslås.

ÄRENDE

Yngve Börne, Glöte, föreslår att ärendet om införande av regleringsområde 
för skotertrafiken i Lofsdalen återremitteras. 

Kommunstyrelsen fattade beslut om inrättande av reglerområde för 
skotertrafik i Lofsdalsområdet 13 november 2019, KS § 298/2019. Ärendet 
kan därför inte återremitteras, och medborgarförslaget bör därmed avslås.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Medborgarförslaget om att återremittera ärendet om införande av 
regleringsområde för skotertrafiken i Lofsdalen avslås, då beslut redan är 
fattat i ärendet, KS § 298/2019.

YRKANDE

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Förslagsställaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 52 Dnr Kommunstyrelsen 2019/987

Justerandes sign.

Medborgarförslag om att upprätta en koldioxidbudget

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 Medborgarförslaget avslås.

ÄRENDE

Åsa Palm (med flera), Funäsdalen, föreslår att Härjedalens kommun ska 
upprätta en koldioxidbudget som ett led i att ta ansvar för den pågående 
globala uppvärmningen.

Region Jämtland-Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län har, i dialog 
med kommunerna, näringsliv, intresseorganisationer och akademi i länet 
utarbetat en energi och klimatstrategi för åren 2020–2030, med namnet 
Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län. Energi- och klimatstrategin utgår från 
FN:s globala klimatmål och de mål Sveriges riksdag har beslutat. Strategin 
innehåller en koldioxidbudget för Jämtlands län med ambitionsnivåer för 
länet.

Ekonomi

Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Medborgarförslaget avslås.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Kommunchef

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 53 Dnr Kommunstyrelsen 2020/6

Justerandes sign.

Bygdemedel 2020

BESLUT

Kommunstyrelsen prioriterar bygdemedelsansökningarna enligt förslag.

ÄRENDE

Länsstyrelsen har uppdragit Härjedalens kommun att besluta om prioritering 
och yttrande över bygdemedelsansökningar som inkommit i 
ansökningsomgång 2019-10-31.

Gruppmöten med berörda sökanden och politiker har skett i samtliga 
vattendragsgrupper utom Lofssjön där endast en ansökan inkommit.

Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen har tagit fram sammanställning över 
tillgängliga medel, förteckning över inkomna ansökningar samt förslag till 
prioritering.

Ekonomi

Ärendet påverkar inte kommunens ekonomi, bygdemedlen beslutas och 
utbetalas av Länsstyrelsen Jämtlands Län.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen prioriterar bygdemedelsansökningarna enligt förslag.

YRKANDE

Billy Anklew (LPO), biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Karin 
Holmin (VH) yrkar att förslaget till prioritering ändras så att beloppet för 
Fyrfasen Energis ansökan ändras från 275 000 kronor till 0 kronor. Förslaget 
med ändring skickas därefter till länsstyrelsen som kommunens prioritering.

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 53, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/6

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Ericssons yrkande mot Anklews med flera yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Ericssons yrkande.

RESERVATION

Billy Anklew (LPO), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Karin Holmin (VH) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Bygdemedelshandläggare, Länsstyrelsen Jämtlands Län
Landsbygdsutvecklare / Tillväxt & Utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 54 Dnr Kommunstyrelsen 2020/196

Justerandes sign.

Leader sjö, skog och fjäll

BESLUT

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett samarbete med Leader Sjö, Skog 
& Fjäll under 2021–2027 samt planerar för fortsatt medfinansiering 2021–
2027.

ÄRENDE

Leader Sjö, Skog & Fjäll har bett Härjedalens kommun att utvärdera 
samarbetet för åren 2014–2020. De önskar också att kommunen tar ställning 
till ett fortsatt samarbete i befintlig konstellation samt planerar för fortsatt 
medfinansiering för 2021–2027. Svar önskas senast 20 mars.

Utvärdering av åren 2014–2020 och de stöd som kommit föreningar och 
företag i Härjedalens kommun tillgodo delgavs vid 
kommunledningsutskottets sammanträde den 26 februari 2020.

Ekonomi

Ärenden påverkar inte för närvarande kommunens ekonomi. När kostnaden 
utretts kommer ärendet upp till beslut igen. Då kan det röra sig om 
medfinansiering från kommunens budget eller att en ansökan görs om 
bygdemedel. Bygdemedel beslutas och utbetalas av Länsstyrelsen Jämtlands 
Län.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
sig att vara positiv till ett samarbete med Leader Sjö, Skog & Fjäll under 
2021–2027 samt planera för fortsatt medfinansiering 2021–2027.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar tillväxt- och utvecklingsförvaltningens förslag och finner 
att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ordförande i Leader Sjö, Skog & Fjäll
Landsbygdsutvecklare / Tillväxt & Utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 55 Dnr Kommunstyrelsen 2019/688

Justerandes sign.

Motion om att låta gräset växa och ge mat åt insekter 
och öka artrikedomen

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 Motionen avslås.

En ökad artrikedom ska framhävas i kommunens nya skötselplan för 
grönytor.

ÄRENDE

Olle Larsson, Billy Anklew och Nils-Olof Friberg, samtliga (LPO) föreslår 
att kommunen ska låta gräset växa för att ge mat åt insekter och öka 
artrikedomen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att se över hur kommen ska sköta 
sina grönytor inför sommaren 2020. Det är en lång process att göra äng av en 
tidigare gräsmatta. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det för 
närvarande inte är möjligt att göra det arbetet, men att kommunen kan 
försöka främja större artrikedom genom en ny skötselplan.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Motionen om att låta gräset växa och ge mat åt insekter och öka 
artrikedomen avslås, en ökad artrikedom ska framhävas i kommunens nya 
skötselplan för grönytor.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____Landsbygdspartiet i Härjedalen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 56 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

Motion om genomlysning av arbetsmiljön inom 
äldreomsorgen

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 Motionen avslås.

ÄRENDE

Jeanette Ek (V), Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström Bäcke (-), Maria 
Nordkvist (L) samt Eva-Britt Boij (L) föreslår att kommunen låter en 
oberoende part, tillsammans med skydds- och arbetsplatsombud, göra en 
genomlysning av äldreomsorgen, med särskilt fokus på såväl fysisk som 
psykosocial arbetsmiljö. Motionärerna föreslår också att scheman i 
äldreomsorgen görs om, så att de som arbetar inom verksamheten får tid till 
återhämtning.

Det finns idag struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan 
med skydds- och arbetsplatsombud i verksamheterna. Förbättringsarbete 
pågår gällande både organisatoriska faktorer, kunskap samt kultur inom 
arbetsmiljöarbetet. HR-avdelningen finns som ett stöd för förvaltningens 
chefer i arbetsmiljöarbetet. Kommunen genomför sedan flera år kontinuerligt 
en gemensam arbetsmiljöutbildning ”Sunt arbetsliv” för chefer och 
skyddsombud, där de får förutsättningar och verktyg för att tillsammans på 
hemmaplan bedriva ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete som 
kännetecknas av kontinuitet och kvalitet. 

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och fastställer arbetstider utifrån 
verksamhetens behov. Samverkan och riskbedömning av 
arbetstidsförläggning sker tillsammans med skyddsombuden vid 
förändringar eller uppmärksammade problem. Återhämtningen i schemat 
garanteras genom att förläggning av arbetstider varken bryter mot 
arbetstidslagen eller allmänna bestämmelser. Att enskilda medarbetare 
upplever bristande återhämtning kan vara tecken på ett mer komplext 
problem än enbart schemaläggning och måste därför undersökas på 
individnivå utifrån gällande rutiner, vilket också utgör en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs.

Ekonomi

Att anlita extern utredare medför extra kostnader för kommunen.
Nuvarande arbetssätt gällande schemaläggning och bemanningsfrågor 
påvisar en tydlig trend med minskade kostnader inom äldreomsorgen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 56, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1275

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Avslå motionen med hänvisning till gällande rutiner och regelverk i det 
systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs av kommunen som arbetsgivare.

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Billy Anklew (LPO) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt socialutskottets 
förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Nordlanders med flera yrkande mot Holmins med flera 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång ja-
röst för att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Holmins 
yrkande.

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

Nej-röst: Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-).

Avstår: Margareta Mahmoud-Persson (KD)

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och 
1 som avstår bifaller Nordlanders yrkande.

_____Motionställare
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 57 Dnr Kommunstyrelsen 2020/117

Justerandes sign.

Avsiktsförklaring Krediten 1 och 2 (Senioren)

BESLUT

Kommunstyrelsen informerar Härjegårdar fastighets AB:s revisorer att 
ägarens Härjedalens kommun avsikt är att fylla de allmänna ytorna, 
benämnda lokalytorna, som idag inte genererar någon hyresintäkt med 
verksamhet, för att på så vis effektivisera lokalutnyttjandet och förhindra ett 
eventuellt nedskrivningsbehov av fastigheten.

Ärendets bilaga ”Avsiktsförklaring Krediten 1 och 2 (Senioren)” gallras.

Hänvisningen till bilaga 1 stryks ur ärendets tjänsteutlåtande.

ÄRENDE

Senioren upphörde från och med 1 januari 2020 att vara ett särskilt boende. 
Lägenheterna hyrs därmed direkt av de boende, utan biståndsbeslut, och 
Härjedalens kommun hyr inte längre några lokaler i fastigheten. Detta 
innebär att Härjegårdar inte har de intäkter som krävs för att ha ett rimligt 
driftnetto som kan matcha det bokförda värdet ur ett värderingsperspektiv. 
Härjegårdar riskerar därför en nedskrivning om 8–10 miljoner kronor, 
eftersom marknadsvärdet minskat drastiskt i och med de minskade 
hyresintäkterna.

Ekonomi

Ärendet påverkar kommunens ekonomi positivt om andra verksamheter kan 
flytta in på de allmänna ytorna på Senioren och andra lokaler kan sägas upp 
eller försäljas.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen informerar 
Härjegårdar fastighets AB:s revisorer att ägaren Härjedalens kommuns 
avsikt är att fylla de allmänna ytorna, benämnda lokalytorna, som idag inte 
genererar någon hyresintäkt med verksamhet, för att på så vis effektivisera 
lokalutnyttjandet och förhindra ett eventuellt nedskrivningsbehov av 
fastigheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 57, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/117

Justerandes sign.

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att ärendets bilaga 
”Avsiktsförklaring Krediten 1 och 2 (Senioren)” gallras.

Margareta Mahmoud-Persson (KD) biträdd av Karin Holmin (VH) yrkar 
bifall till Zetterström-Bäckes förslag med ytterligare tillägg att hänvisningen 
till bilaga 1 stryks ur ärendets tjänsteutlåtande.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag tillsammans med 
Zetterström-Bäckes och Mahmoud-Perssons tilläggsyrkanden och finner att 
samtliga bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Härjegårdar Fastighets AB
Ekonomichef
Härjegårdar fastighets AB:s revisorer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 58 Dnr Kommunstyrelsen 2020/237

Justerandes sign.

Avsiktsförklaring Camparen 1 (Camp Sveg)

BESLUT

Kommunstyrelsen informerar Härjegårdar Fastighets AB:s revisorer att 
ägaren Härjedalens kommun har för avsikt att fylla de idag outhyrda ytorna 
med kommunal verksamhet, för att i och med det effektivisera 
lokalutnyttjandet och lokalisera verksamheterna till kommunkoncernens 
fastighetsbestånd och förhindra ett nedskrivningsbehov av fastigheten.

Bilagan ”Avsiktsförklaring Camparen 1 (Camp Sveg)” gallras.

Hänvisningen till ”bilaga 1” i tjänsteutlåtandet stryks.

ÄRENDE

Härjegårdar Fastighets AB köpte 2016 Camparen 1 av kommunen, och 
kommunen garanterade i samband med detta att kommunen skulle hyra 
fastigheten till och med 2018. De planer som fanns för fastigheten har inte 
varit möjliga att genomföra och idag saknas cirka 75 % av de intäkter som 
krävs för ett rimligt driftnetto som kan matcha det bokförda värdet ur ett 
värderingsperspektiv. Härjegårdar riskerar därför en betydande nedskrivning, 
cirka 10 miljoner kronor.

Ekonomi

Kommunens ekonomi skulle påverkas positivt om verksamheter som idag 
finns i externt hyrda lokaler kan lokaliseras till Camp Sveg och om 
fastigheter där koncernen har verksamhet kan försäljas.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen informerar 
Härjegårdar Fastighets AB:s revisorer att ägaren Härjedalens kommun har 
för avsikt att fylla de idag outhyrda ytorna med kommunal verksamhet, för 
att i och med det effektivisera lokalutnyttjandet och lokalisera 
verksamheterna till kommunkoncernens fastighetsbestånd och förhindra ett 
nedskrivningsbehov av fastigheten.
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Kommunstyrelsen

KS § 58, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/237

Justerandes sign.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag 
med tilläggen att bilagan ”Avsiktsförklaring Camparen 1 (Camp Sveg)” 
gallras och att hänvisningen till ”bilaga 1” i tjänsteutlåtandet stryks.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag tillsammans med 
Holmins tilläggsyrkande och finner att båda bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Härjegårdar Fastighets AB
Ekonomichef
Härjegårdar fastighets AB:s revisor
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Kommunstyrelsen

KS § 59

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning, information

ÄRENDE

Ekonomichef Ola Regnander redogör för kommunens ekonomiska ställning 
till och med utgången av februari 2020. Regnander diskuterar också 
årsredovisningen. Redovisningen har ännu inte upprättats av 
kommunstyrelsen, men kommunen kommer med all sannolikhet att göra ett 
negativt resultat 2019.

_____
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2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 60 Dnr Kommunstyrelsen 2020/188

Justerandes sign.

Avfallsplan Härjedalens kommun

BESLUT

Vatten och miljöresurs tar fram en ny gemensam avfallsplan för Bergs och 
Härjedalens kommuner.

Katarina Järverup Frisk, Vatten och miljöresurs, utses till projektledare för 
framtagandet.

Projektet finansieras ur Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
budget.

ÄRENDE

Det är ett lagkrav att alla kommuner ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen är 
ett strategiskt styrdokument som berör hela kommunen och ska bidra till 
resurshushållning i enlighet med samhällets mål och regler.

Kommunens gällande avfallsplan antogs 2013-10-02. Avfallsplanen ska ses 
över vart fjärde år och vid behov uppdateras. Sedan en avfallsplan senast 
antogs har Naturvårdsverket reviderat föreskrifterna gällande kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Enligt föreskrifterna 
ska avfallsplaner numera innehålla mål och åtgärder inom fler områden än 
tidigare. Begreppet ”hushållsavfall” ersätts också av ”avfall som kommunen 
ansvarar för”, vilket tydliggör att kommunen ansvarar både för hushållsavfall 
och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.

Den nya avfallsplanen ska också ta hänsyn till globala, nationella och 
regionala överenskommelser, såsom FN:s globala mål för hållbar utveckling, 
Sveriges miljömål, Naturvårdsverkets föreskrifter med mera.

Ekonomi

Personalkostnader vid Vatten och miljöresurs samt miljö- och 
byggavdelningen finansieras av avfallstaxan. Övriga personella resurser 
finansieras av respektive förvaltning. Inköp av material och tjänster beräknas 
kosta respektive kommun 40 000 kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 60, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/188

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB föreslår att bolaget tar fram en 
ny gemensam avfallsplan för Bergs och Härjedalens kommuner.

Att Katarina Järverup Frisk, Vatten och miljöresurs utses till projektledare 
för framtagandet.

Att kommunstyrelsen avsätter 40 000 kronor till projektet som finansiering 
ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Att kommunstyrelsen väljer tre politiker till en jämställd politisk styrgrupp.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar bifall till Vatten och miljöresurs förslag, 
med ändringen att istället för finansiering ur kommunstyrelsens konto för 
oförutsedda utgifter, får Vatten och miljöresurs finansiera de delar av 
projektet som inte finansieras av avfallstaxan.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Avfalls- och återvinningschef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Miljösamordnare Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 61 Dnr Kommunstyrelsen 2020/188

Justerandes sign.

Val av ledamöter i styrgrupp för projektet avfallsplan

BESLUT

Magnus Karlsson (S), Jon Wagenius (M) och Emma Ärfström (C) väljs till 
kommunens representanter i projektets styrgrupp.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att påbörja ett projekt 
för att ta fram en ny avfallsplan för kommunen. För att leda arbetet måste en 
styrgrupp för projektet tillsättas. Eftersom arbetet med att ta fram avfallsplan 
kommer att pågå parallellt i Härjedalens och Bergs kommuner, kommer 
också styrgruppen att vara gemensam. Kommunen behöver utse tre 
representanter att i styrgruppen företräda Härjedalens kommun.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Magnus Karlsson (S), Jon Wagenius 
(M) och Emma Ärfström (C) väljs till kommunens representanter i projektets 
styrgrupp.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Avfalls- och återvinningschef Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Miljösamordnare Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Valda
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2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 62 Dnr Kommunstyrelsen 2020/20

Justerandes sign.

Riktlinjer för projektering och byggande av enskilda 
vägar

BESLUT

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för projektering och byggande av enskilda 
vägar.

ÄRENDE

I januari 2015 antog miljö- och byggnämnden, styrande dokument för
byggande av enskilda vägar, Mbn § 8/2015.

Styrdokumentet behöver revideras utifrån nu gällande lagar och krav. 
Styrdokumentet presenteras som riktlinjer, och är ett stöd för kommunen vid 
tillstånd för byggande av väg då kraven för vägstandard finns förtydligade.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för projektering och byggande av enskilda 
vägar.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Miljö- och byggchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 63 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1329

Justerandes sign.

Riktlinjer för ärendehantering i Härjedalens kommun

BESLUT

Kommunstyrelsen antar framtagna riktlinjer för ärendehantering. 
Riktlinjerna gäller från 1 april 2020.

ÄRENDE

För att säkerställa att medarbetare och verksamheter i Härjedalens kommun 
hanterar handlingar på ett enhetligt, effektivt och rättssäkert sätt bör riktlinjer 
för ärendehantering införas. 

Riktlinjerna syftar till att ge en större förståelse för ärendehantering som en 
process. Genom att följa de riktlinjer som presenteras skapas en ökad kvalitet 
på exempelvis tjänsteutlåtanden, beslutsunderlag, kallelser och protokoll.

Ekonomi

Ingen effekt på ekonomin kan påvisas.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar framtagna riktlinjer för ärendehantering. 
Riktlinjerna ska gälla från 1 april 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 64 Dnr Kommunstyrelsen 2019/321

Justerandes sign.

Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar

BESLUT

Kommunstyrelsen antar ändrade riktlinjer för evenemangsstöd och 
uppvaktningar för Härjedalens kommun.

ÄRENDE

En ändring av riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningar behövs för 
att dessa ska harmonisera med kommunstyrelsens delegationsordning. 
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen har tagit fram ett förslag till ändrade riktlinjer för 
evenemangsstöd och uppvaktningar. Den huvudsakliga ändringen består i att 
tillväxtchef och fritidschef får besluta om stöd upp till 10 000 kronor 
vardera. Högre belopp beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar ändrade riktlinjer för evenemangsstöd och 
uppvaktningar för Härjedalens kommun.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Fritidschef
Tillväxt- och utvecklingschef
Näringslivsutvecklare
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 65 Dnr Kommunstyrelsen 2020/160

Justerandes sign.

Verksamhetsplan 2020, kommunledningsförvaltningen

BESLUT

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 
kommunledningsförvaltningen för 2020.

ÄRENDE

Utifrån kommunens vision och strategiska mål har kommunlednings-
förvaltningen tagit fram förslag på mål för verksamheten. Målen ska sedan 
brytas ner i handlingsplaner på varje avdelning. Målen, utifrån de strategiska 
målen, är:

Hållbar tillväxt
- Vi ska bidra till att skapa ”bilden av Härjedalen” och arbeta med att 
utveckla/förbättra vårt arbetsgivarvarumärke
- Rutiner och metoder för kompetensförsörjning ska utvecklas och samordnas

God ekonomisk hushållning
- Kommunledningsförvaltningen ska bedriva en effektiv verksamhet som ger 
stöd och service till övriga förvaltningar för att underlätta deras verksamhet
- Informationen på kommunens web-plats ska vara tydlig och lättillgänglig
- våra arbetssätt och våra tjänster ska vara mera digitala, bland annat ska 
e-tjänster utvecklas

Miljömedveten och klimatsmart kommun
- Vid upphandlingar ska alltid miljöaspekten beaktas
- Resandet ska minska

Ekonomi

Ärendet har ingen direkt påverkan på förvaltningens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 
kommunledningsförvaltningen för 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 66 Dnr Kommunstyrelsen 2020/49

Justerandes sign.

Verksamhetsplan 2020, 
samhällsbyggnadsförvaltningen

BESLUT

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 
för år 2020.

ÄRENDE

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
verksamhetsplan för år 2020.

Verksamhetsplanen innehåller mål som förvaltningen ska arbeta med under 
året.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för år 2020 antas.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 67 Dnr Kommunstyrelsen 2020/161

Justerandes sign.

Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen

BESLUT

Kommunstyrelsen fastställer interkontrollplanen för 2020.

ÄRENDE

Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan, som avser alla 
kommunens verksamheter, ska årligen fastställas av kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplan.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer interkontrollplanen för 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 68 Dnr Kommunstyrelsen 2020/3

Justerandes sign.

Fördelning av riksnorm 2020

BESLUT

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2020.

Beslutet gäller från 2020-01-01.

ÄRENDE

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd ska höjas för 
2020. Riksnormen är fördelad på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. 

Sedan 2012 åligger det kommunerna själva att sedan fördela riksnormen på 
de olika kostnadsposter som ingår. Socialstyrelsen har inför år 2020 räknat 
upp varje post inom riksnormen med 1,9 procent. Förvaltningen har inte 
funnit skäl att göra annan bedömning än att anta socialstyrelsens beräkning 
och räknat upp varje post med 1,9 procent jämfört med riksnormen 2019.

Ekonomi

Förslag till beslut kommer inte medföra någon märkbar påverkan av 
ekonomin. Att riksnormen höjs inför 2020 kommer medföra en viss ökad 
kostnad på ekonomiskt bistånd vilket beräknats när budget lades.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av riksnorm för beräkning av 
försörjningsstöd för år 2020.

Beslutet gäller från 2020-01-01.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Enhetschef IFO/Bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 69 Dnr Kommunstyrelsen 2020/128

Justerandes sign.

Avgift vid borgerlig vigsel 2020

BESLUT

Kommunstyrelsen höjer avgiften vid borgerlig vigsel till 900 kronor 
exklusive moms.

ÄRENDE

En revidering av avgifts- och ersättningsbestämmelser för borgerlig vigsel 
bör ske. Kommunstyrelsen beslutade 2019, KS § 38/2019, att en borgerlig 
vigsel medför en avgift på 600 kronor. Denna summa bör nu höjas till 900 
kronor exklusive moms, så att avgiften matchar de kostnader som uppstår i 
samband med en borgerlig vigsel inom kommunen.

Ekonomi

Om inte avgiften höjs medför varje borgerlig vigsel utförd av kommunens 
vigselförrättare en kostnad för kommunen.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen beslutar höja avgiften vid borgerlig vigsel till 900 kronor 
exklusive moms

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 70 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1125

Justerandes sign.

Feriejobb

BESLUT

En årskull per år får möjlighet att söka feriejobb.

ÄRENDE

Härjedalens kommun har tidigare erbjudit två årskullar per år feriejobb. 
Tidigare år har andelen feriearbetande ungdomar uppgått till cirka 50 % per 
årskull. Årskullarna i Härjedalens kommun är i snitt cirka 100 ungdomar 
vardera. Utifrån 2020 års budget för feriejobb behöver avdelningen se över 
sina kostnader. 

Ekonomi

Kommunledningsutskottets förslag skulle utifrån 2019 års löneläge resultera 
i en minskad kostnad på 330 000 kronor vilket innebär att feriejobb håller sig 
inom budgetramen.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

En årskull per år får möjlighet att söka feriejobb.

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Margareta 
Mahmoud-Persson (KD), yrkar att feriejobb ska erbjudas två årskullar per år, 
merkostnaden finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Johan Fredholm (M), Mats Ericsson 
(C) och Billy Anklew (LPO), yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 70, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/1125

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Nordlanders med flera yrkande mot Holmins med flera 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Holmins 
yrkande.

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

Nej-röst: Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta 
Mahmoud-Persson (KD).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 3 nej-röster 
bifaller Nordlanders yrkande.

RESERVATIONER

Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-) och Margareta 
Mahmoud-Persson (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Tillväxt- och utvecklingsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 71, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/51

Justerandes sign.

Utbyte av banbelysning och inflygningsljus Härjedalen 
Sveg Airport

BESLUT

Den befintliga banbelysningen samt inflygningsljusen på Härjedalen Sveg 
Airport byts ut.

Investeringen finansieras inom ramen för de 10 000 000 kronor som tidigare 
anslagits till övriga fastighetsinvesteringar. Projektet kommer att genomföras 
under sommaren 2020.

ÄRENDE

Befintlig banbelysning och inflygningsljus är drygt 30 år gamla, det finns 
idag inte reservdelar att tillgå då tillverkaren av befintlig banbelysning har 
meddelat att man slutat tillverka reservdelar samt att reservdelslagret 
upphört. Verksamheten har under sista kvartalet 2019 sökt kontakt med 
samtliga flygplaster som haft liknande belysning för att eventuellt finna 
reservdelar. 

I november 2019 kollapsade ett styrskåp som medförde att det befintliga 
lagret av lampor till banbelysningen förbrukades, vilket om en liknande 
händelse inträffar kommer leda till att flygplatsen tas ur bruk och trafiken 
upphör tills att det är åtgärdat. Vidare kan reglerande myndighet, 
Transportstyrelsen, vidta åtgärder då verksamheten inte kan säkerställa full 
funktionalitet på ett av dom viktigaste säkerhetssystemen som finns på en 
flygplats.

Ekonomi

Baserat på offerter från leverantörer av flygplatsbelysning för bana och 
inflygning så begär Härjedalen Sveg Airport investeringsmedel uppgående 
till 6 000 000 kronor för att utföra arbetet under sommaren 2020. 
Verksamheten kommer att under våren 2020 att söka medfinansiering inom 
samtliga möjliga sektorer.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 71, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/51

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att den befintliga banbelysningen 
samt inflygningsljusen på Härjedalen Sveg Airport byts ut.

Investeringen finansieras inom ramen för de 10 000 000 kronor som tidigare 
anslagits till övriga fastighetsinvesteringar. Projektet kommer att genomföras 
under sommaren 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 74 Dnr Kommunstyrelsen 2020/181

Justerandes sign.

Rätt att teckna kommunens firma

BESLUT

Köpehandlingar, kontrakt låne- och borgensförbindelser, fullmakter och 
andra liknande handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Anders Häggkvist eller kommunstyrelsens vice ordförande Lars-
Gunnar Nordlander med kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander 
eller ekonomichef Ola Regnander.

Kontrasignation kan ske också av mark- och exploateringsingenjör 
Britt-Mari Nordstrand i följande ärenden: Borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar.

Ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson 
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan

ÄRENDE

Då kommunens tidigare mark- och exploateringsingenjör har avslutat sin 
anställning behöver kommunens beslut om firmatecknare revideras. För 
tydlighets skull föreslås att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut som i 
helhet kan ersätta det tidigare.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte påverka kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 74, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/181

Justerandes sign.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
köpehandlingar, kontrakt låne- och borgensförbindelser, fullmakter och 
andra liknande handlingar ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Anders Häggkvist eller kommunstyrelsens vice ordförande Lars-
Gunnar Nordlander med kontrasignation av kommunchef Gunnel Gyllander 
eller ekonomichef Ola Regnander.

Att kontrasignation kan ske också av mark- och exploateringsingenjör 
Britt-Mari Nordstrand i följande ärenden: Borgen på bostadslån enligt 
bostadslåneförfattning och motsvarande bestämmelser, fastighetsförvärv och 
fastighetsförsäljningar.

Att ekonomichef Ola Regnander och förvaltningsassistent Elin Eriksson 
bemyndigas att, var för sig, hos vederbörande domstol/myndighet ansöka om 
betalningsföreläggande samt att fullfölja och bevaka kommunens talan.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsingenjör
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 75 Dnr Kommunstyrelsen 2020/190

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens delegationsordning

BESLUT

Kommunstyrelsen antar förslaget till delegationsordning.

ÄRENDE

Den sedan 1 januari 2018 nya kommunallagen ger kommunens nämnder 
möjlighet att avgöra vilka delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden. 
Lagen uppställer dock vissa villkor som gör att det är av betydelse att reda ut 
på vilket eller vilka sätt olika delegationsbeslut överklagas. Förslaget till ny 
delegationsordning tar hänsyn till detta genom att för varje delegationsbeslut 
lämna upplysning om hur det överklagas.

I tillägg till detta har en del mer redaktionella ändringar gjorts, bland annat 
förtydligas skillnaderna mellan delegation och verkställighet, skillnaderna 
mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär inklusive de olika 
procedurerna för överklagan tydliggörs också.

Vad gäller ändringar i sak har huvudsakligen gjorts anpassningar till ny 
lagstiftning samt en del förtydliganden.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte direkt påverka kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till delegationsordning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltingens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 76 Dnr Kommunstyrelsen 2020/191

Justerandes sign.

Delegationsbeslut, anmälan till kommunstyrelsen

BESLUT

Delegationsbeslut som kan överklagas enligt laglighetsprövning ska anmälas 
till kommunstyrelsen, om de inte särskilt protokollförs och anslås på 
kommunens anslagstavla.

Beslut som överklagas enligt förvaltningsbesvär, eller som inte kan 
överklagas alls, anmäls inte till kommunstyrelsen.

ÄRENDE

I och med att en ny kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018 
avskaffades det generella kravet på att samtliga beslut som har fattats på 
delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen i Härjedalens 
kommun har dock i dagsläget som rutin att alla delegationsbeslut, utom de 
som fattas av utskotten, ska anmälas till kommunstyrelsen.

Den nya kommunallagen medger att nämnderna själva avgör vilka 
delegationsbeslut som ska anmälas till dem. Delegationsbeslut som inte 
anmäls måste dock protokollföras särskilt, om de kan överklagas med 
laglighetsprövning – detta för att ge samtliga kommunens medlemmar 
möjligheter att överklaga kommunens beslut i de fall de har rätt till det.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte ha någon direkt påverkan på kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
delegationsbeslut som kan överklagas enligt laglighetsprövning ska anmälas 
till kommunstyrelsen, om de inte särskilt protokollförs och anslås på 
kommunens anslagstavla. Beslut som överklagas enligt förvaltningsbesvär 
anmäls inte till kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 76, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/191

Justerandes sign.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att kommunledningsförvaltningens 
förslag ändras så att den avslutande meningen lyder ” Beslut som överklagas 
enligt förvaltningsbesvär, eller som inte kan överklagas alls, anmäls inte till 
kommunstyrelsen”.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschefer
Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 77 Dnr Kommunstyrelsen 2019/331

Justerandes sign.

Reglemente för trygghets- och folkhälsorådet

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 Förslaget till reglemente, med tillägget att regionen samt svenska kyrkan ska 
räknas upp under rubriken ”rådets sammansättning”, antas som trygghets- 
och folkhälsorådets reglemente

ÄRENDE

Kommunen har sedan början av 2010-talet i trygghets- och folkhälsorådet 
samverkat med andra parter i sådana frågor som berör trygghet och 
folkhälsa. Rådet saknar i dagsläget ett särskilt reglemente. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till 
reglemente.

Ekonomi

Ärendet förväntas inte ha någon direkt påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Förslaget till reglemente antas som trygghets- och folkhälsorådets 
reglemente.

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar bifall till kommunledningsutskottets 
förslag med tillägget att regionen samt svenska kyrkan ska räknas upp under 
rubriken ”rådets sammansättning”.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Zetterström-Bäckes yrkande och finner att det bifalls.

_____Säkerhetssamordnare
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 78 Dnr Kommunstyrelsen 2019/50

Justerandes sign.

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS

BESLUT

 Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen som ansvarig nämnd ska enligt socialtjänstlagen (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. 

Rapport för kvartal fyra 2019 presenteras vid dagens sammanträde.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 79 Dnr Kommunstyrelsen 2020/143

Justerandes sign.

Val av tillförordnat ombud till föreningen Sveriges 
vattenkraftkommuner

BESLUT

Lars-Olof Mattsson (M) väljs som tillförordnat ombud att företräda 
kommunen på föreningens Sveriges vattenkraftkommuner årsstämma 2020.

ÄRENDE

Kommunen är medlem i föreningen Sveriges vattenkraftkommuner. Vid 
föreningens årsstämma tillvaratas kommunens intressen av ett ombud med 
fullmakt att företräda kommunen. Kommunstyrelsen valde den 6 februari 
2019 Anders Häggkvist (C) till kommunens ombud, med Lars-Gunnar 
Nordlander (S) som hans ersättare. I år kommer föreningens årsstämma 
hållas vid ett tillfälle då både ombudet och ersättaren har förhinder. 
Kommunstyrelsen väljer därför ett tillförordnat ombud att företräda 
kommunen på årets stämma.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Lars-Olof Mattsson (M) väljs som 
tillförordnat ombud att företräda kommunen på föreningens Sveriges 
vattenkraftkommuner årsstämma 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kansliet
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 80 Dnr Kommunstyrelsen 2020/144

Justerandes sign.

Val av tillförordnat ombud till Inlandskommunernas 
ekonomiska förening

BESLUT

Lars-Olof Mattsson (M) väljs som tillförordnat ombud att företräda 
kommunen på Inlandskommnuernas ekonomiska förenings årsstämma 2020.

ÄRENDE

Kommunen är medlem i Inlandskommunernas ekonomiska förening. Vid 
föreningens årsstämma tillvaratas kommunens intressen av ett ombud med 
fullmakt att företräda kommunen. Kommunfullmäktige valde den 18 februari 
2019 Anders Häggkvist (C) till kommunens ombud, med Lars-Gunnar 
Nordlander (S) som hans ersättare. I år kommer föreningens årsstämma 
hållas vid ett tillfälle då både ombudet och ersättaren har förhinder. 
Kommunstyrelsen väljer därför ett tillförordnat ombud att företräda 
kommunen på årets stämma.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Lars-Olof Mattsson (M) väljs som 
tillförordnat ombud att företräda kommunen på Inlandskommnuernas 
ekonomiska förenings årsstämma 2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 81 Dnr Kommunstyrelsen 2020/180

Justerandes sign.

Val av ledamöter i tillväxtutskott

BESLUT

Följande personer väljs till ledamöter i tillväxtutskottet från och med den 1 
april: Lars-Olof Mattsson (M), Mats Ericsson (C), Pelle Johansson, Bengt-
Arne Persson (L), Ted Länsberg (SD).

ÄRENDE

Kommunfullmäktige antog den 10 februari § 10 ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen. Reglementet slår bland annat fast att nuvarande 
samhällsbyggnadsutskott ska ersättas av ett tillväxtutskott från och med den 
1 april. 

För att underlätta övergången till den nya politiska organisationen väljer 
kommunstyrelsen redan nu ledamöter i tillväxtutskottet, så att dessa kan 
tillträda den 1 april.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer väljs till 
ledamöter i tillväxtutskottet från och med den 1 april: Lars-Olof Mattsson 
(M), Mats Ericsson (C), Pelle Johansson (S), Bengt-Arne Persson (L), Ted 
Länsberg (SD)

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 82 Dnr Kommunstyrelsen 2020/180

Justerandes sign.

Val av ersättare i tillväxtutskott

BESLUT

Följande personer väljs till ersättare i tillväxtutskottet från och med den 1 
april: Elina Grubb (C), Torbjörn Bergman (S), Lydia Bygdén (M), Karin 
Holmin (VH), Billy Anklew (LPO).

ÄRENDE

Kommunfullmäktige antog den 10 februari § 10 ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen. Reglementet slår bland annat fast att nuvarande 
samhällsbyggnadsutskott ska ersättas av ett tillväxtutskott från och med den 
1 april. 

För att underlätta övergången till den nya politiska organisationen väljer 
kommunstyrelsen redan nu ersättare i tillväxtutskottet, så att dessa kan 
tillträda den 1 april.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att följande personer väljs till 
ersättare i tillväxtutskottet från och med den 1 april: Elina Grubb (C), 
Torbjörn Bergman (S), Lydia Bygdén (M), Karin Holmin (VH), Billy 
Anklew (LPO).

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 83 Dnr Kommunstyrelsen 2020/180

Justerandes sign.

Val av ordförande i tillväxtutskott

BESLUT

Lars-Olof Mattsson (M) väljs till ordförande i tillväxturskottet från och med 
den 1 april.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige antog den 10 februari § 10 ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen. Reglementet slår bland annat fast att nuvarande 
samhällsbyggnadsutskott ska ersättas av ett tillväxtutskott från och med den 
1 april. 

För att underlätta övergången till den nya politiska organisationen väljer 
kommunstyrelsen redan nu en ordförande i tillväxtutskott, så att denne kan 
tillträda den 1 april.

Yrkande

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Lars-Olof Mattsson (M) väljs till 
ordförande i tillväxturskottet från och med den 1 april.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald

61



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 84 Dnr Kommunstyrelsen 2020/180

Justerandes sign.

Val av vice ordförande i tillväxtutskott

BESLUT

Mats Ericsson (C) väljs till vice ordförande i tillväxtutskottet från och med 
den 1 april.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige antog den 10 februari § 10 ett nytt reglemente för 
kommunstyrelsen. Reglementet slår bland annat fast att nuvarande 
samhällsbyggnadsutskott ska ersättas av ett tillväxtutskott från och med den 
1 april. 

För att underlätta övergången till den nya politiska organisationen väljer 
kommunstyrelsen redan nu vice ordförande i tillväxtutskottet, så att denne 
kan tillträda den 1 april.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Mats Ericsson (C) väljs till vice 
ordförande i tillväxtutskottet från och med den 1 april.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Nordlanders yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
Vald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 85

Justerandes sign.

Delegationsbeslut

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under 
perioden 2019-12-20—2020-02-28
Ärende Beslutsfattare
Interkommunal ersättning förskolan 
2020

Förvaltningschef bildning

Interkommunal ersättning 
förskoleklass 2020

Förvaltningschef bildning

Interkommunal ersättning 
pedagogisk omsorg 2020

Förvaltningschef bildning

Interkommunal ersättning 
fritidshem 2020

Förvaltningschef bildning

Interkommunal ersättning 
grundskola 2020

Förvaltningschef bildning

Interkommunal ersättning 
gymnasiet 2020

Förvaltningschef bildning

Bostadsanpassningsbidrag Fastighetssamordnare
Interkommunala ersättningar Rektor
Mottagande av elever till gymnasial 
utbildning

Rektor

Mottagande av elever till SFI-
utbildning

Rektor

Verksamhetsbidrag Fritidschef
Lönebidrag Fritidschef
Lokalbidrag Fritidschef
Kursbidrag Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 85, fortsättning

Justerandes sign.

Anställningar Förvaltningschef tillväxt- och 
utveckling
Enhetschef 
arbetsmarknadsavdelningen
Verksamhetskoordinatorer 
arbetsmarknadsavdelningen
Samhällsbyggnadschef
Fritidschef
Enhetschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef bildning
Rektorer
Förskolechefer
Socialchef
Enhetschefer socialförvaltningen
Områdeschef socialförvaltningen
Avdelningschef socialförvaltningen
HR-chef
Kansli/IT-chef

_____

Beslutet expedieras till:
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 86

Justerandes sign.

Meddelanden

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

Beslut om ledamöter i Rennäringsdelegationen I Jämtlands län 2020–2023, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Dnr KS 2019/1251

Beslut, överklagan av kommunfullmäktige i Härjedalens kommuns beslut 
den 10 juni 2019, KF § 105, Förvaltningsrätten Härnösand. Dnr KS 
2019/419

Ekonomiskt stöd, Landsbygdsriksdagen 2020

Förslag till beslut för bildande av naturreservatet Knätten i Härjedalens 
kommun, Länsstyrelsen Jämtlands län. Dnr KS 2020/195

Granskning av ekonomistyrning inom samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunrevisorerna. Dnr KS 2020/232

Granskning av ekonomistyrning inom socialförvaltningen, 
kommunrevisorerna. Dnr KS 2020/233

Inbjudan till besök i Härjedalen, reningsverket Tänndalen, landshövdingen 
Jämtlands län

Information, SKRs arbete med coronavirus - covid-19, Sveriges kommuner 
och regioner

Justerat protokoll Socialsamverkan 2020-01-20

Kontroll av livsmedelsverksamhet - Svegsmon Storkök och Södra skolan, 
Miljö- och byggnämnden. Dnr KS 2020/230

Protokoll 2019-11-07, Härjedalens ungdomsråd

Protokoll 2020-02-10, Gemensamma nämnden för upphandling

Protokoll 2020-02-14, § 7 Projekt Digital transformation, Gemensam nämnd 
för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Protokoll 2020-02-17, Gemensam nämnd förupphandlingssamverkan

Protokoll 2020-02-17, Primärkommunala samverkansrådet

Protokoll 2020-02-17, Regionens samverkansråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-11
Kommunstyrelsen

KS § 86, fortsättning

Justerandes sign.

Protokoll Bergs kommun Ks § 2, 2020-02-04, Byte av postortsnamn för 
Storhogna och Sångbäcksvallen

Protokoll, Samverkansmöte SBF 2020-02-11

Protokoll, Samverkansmöte Tillväxt och utveckling 2020-02-19

SKR, Psykisk hälsa 2020, Sveriges kommuner och regioner

SKR, Strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025, Sveriges 
kommuner och regioner

SKR, Äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 
Sveriges kommuner och regioner

Skrivelse och kommunens svar gällande kommunens upphörande av 
underhåll av enskilda vägar, Duvbergs byalag. Dnr KS 2020/141

Skrivelse om upphörande av plogning av vägar i Härjedalen, fastighetsägare 
i Fåssjödal. Dnr KS 2020/171

Skrivelse om vindkraft Grubban, Ramsjö 7:11, fastighetsägare Ramsjö

Tillsyn av Överförmyndaren 2019, länsstyrelsen Västernorrland. Dnr KS 
2020/246

Tillsynsrapport, Gruppboendet Blåvingen, miljö- och byggnämnden. Dnr KS 
2020/81

Yttrande över vägplan för E45 Rengsjön-Älvros, Härjedalens kommun, 
länsstyrelsen Jämtlands län. Dnr KS 2017/135

Överklagande av Härjedalens kommuns beslut om föreskrifter som reglerar 
körning i terräng med motordrivet fordon i Funäsdalen, regeringskansliet. 
Dnr KS 2019/1164

Överklagande av Härjedalens kommuns beslut om föreskrifter som reglerar 
körning i terräng med motordrivet fordon i Lofsdalen, regeringskansliet. Dnr 
KS 2016/656

_____
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