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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

Justerandes sign.

Ärendelista
§ 87 Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans 2020/26
§ 88 Motion om att stoppa försäljningen av Mobacka och 

Fjällglimten
2019/995

§ 89 Huvudmannaplan mot kränkande behandling i 
Härjedalens förskolor och skolor, mall för plan för 
det förebyggande arbetet mot kränkande behandling 
diskriminering och trakasserier

2020/73

§ 90 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 
läsår 2018-2019

2020/74

§ 91 Verksamhetsplan 2020, bildningsförvaltningen 2019/1028
§ 92 Riktlinjer för familjehemsersättning 2020/142
§ 93 Internkontrollplan, socialförvaltningen 2020 2020/17
§ 94 Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris 

inom vård och omsorg
2020/114

§ 95 Ändringar i upphandlingsförordningen och 
förordningen om kollektivtrafik med anledning av 
regleringen om upphandlingsstatistik

2020/258

§ 96 Flytt av vuxenutbildningen med flera verksamheter 2020/333
§ 97 Kommunens lån till Stiftelsen Tännäs 

fritidsanläggningar
2020/330

§ 98 Kommunstyrelsens delegationsordning 2020/306
§ 99 Reglemente för Härjedalens Ungdomsråd (HUR) 2018/436
§ 100 Fågelskyddsområde Skorvdalen 2020/166
§ 101 Ändring av kommunfullmäktiges beslut KF § 

105/2019, vägunderhållsutredning 2019
2020/108

§ 102 Ekonomisk uppföljning
§ 103 VA 2025, information
§ 104 Samordningsförbundets verksamhet 2019
§ 105 Val av ombud till Härjedalens fjällmuseum AB 2020/257
§ 106 Meddelanden
§ 107 Delegationsbeslut
§ 108 Beslut om Vatten och miljöresurs i Berg 

Härjedalens AB:s verksamhet under 2019 varit 
förenlig med det kommunala ändamålet

2020/215

§ 109 Övrig fråga, information om coronavirus och covid 
19-pandemi

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 87 Dnr Kommunstyrelsen 2020/26

Justerandes sign.

Riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans

BESLUT

 Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige har beslutat medge att deltagande i sammanträden får 
ske på distans, om det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. Beslutet har förts in i kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsen har enligt reglementet en viss frihet att själv bestämma 
under vilka omständigheter deltagande på distans ska ske och hur det ska 
genomföras. Till exempel är det inte lämpligt att vid sammanträden där 
valärenden kan förekomma tillåta deltagande på distans, eftersom det är 
osannolikt att det med för tillfället tillgängliga tekniska lösningar är möjligt 
att genomföra en omröstning där valhemligheten garanteras.

Ekonomi

Att möjliggöra mötesdeltagande på distans kommer sannolikt innebära en 
nettobesparing i form av minskade kostnader för rese- och 
restidsersättningar.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sammanträdesdeltagande på distans.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommun- och nämndsekreterare
Ordförande i berörda beslutsorgan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 88 Dnr Kommunstyrelsen 2019/995

Justerandes sign.

Motion om att stoppa försäljningen av Mobacka och 
Fjällglimten

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

ÄRENDE

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2019 § 103 att godkänna att 
Härjegårdar Fastighets AB (Härjegårdar) genomför försäljningar av 
fastighetsbeståndet i Lillhärdal, Ytterhogdal, Bruksvallarna och Ljusnedal. 
Även Fjällglimten i Vemdalen ingick i beslutet.

Härjedalens kommun har under de senaste åren successivt avvecklat de 
särskilda boendena på Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen. 
Under hösten 2019 flyttade de sista brukarna med beslut om särskilt boende 
ut. Kommunen har till och med 2019-12-31 hyrt hela fastigheterna av 
Härjegårdar, men från och med 2020 hyr kommunen endast personallokaler 
på Mobacka och Fjällglimten.

Uteblivna hyresintäkter gör att intäkterna inte täcker kostnaderna för 
fastigheterna och med ett negativt driftnetto riskerar Härjegårdar också att 
behöva skriva ner värdet på fastigheterna.

Ekonomi

Om fastigheterna inte skulle säljas drabbas i första hand Härjegårdars 
ekonomi, i och med att fastigheterna inte kommer generera ett positivt 
driftnetto. Blir det fråga om nedskrivningar av fastigheternas värde drabbas 
även kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

YRKANDE

Karin Holmin (VH), biträdd av Margareta Mahmoud-Persson (KD) och 
Gunilla Zetterström-Bäcke (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 88, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2019/995

Justerandes sign.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Billy Anklew (LPO), yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

BESLUTSGÅNG

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

Omröstning begärs.

Ordförande fastställer 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), Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), Johan Fredholm (M), 
Magnus Karlsson (S), Lisa Sjelin (C).
Nej-röst: Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Margareta 
Mahmoud-Persson (KD).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 3 nej-röster 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

RESERVATION

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

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 89 Dnr Kommunstyrelsen 2020/73

Justerandes sign.

Huvudmannaplan mot kränkande behandling i 
Härjedalens förskolor och skolor, mall för plan för det 
förebyggande arbetet mot kränkande behandling 
diskriminering och trakasserier

BESLUT

Kommunstyrelsen antar huvudmannaplan mot kränkande behandling i 
Härjedalens förskolor och skolor samt mall för Plan för det förebyggande 
arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

ÄRENDE

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att 
bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot 
kränkande behandling. 

Enligt 6 kap. 6–8 §§ skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen 
för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever samt se till att det genomförs 
åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. Vidare ska huvudmannen se till att det varje år 
upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas 
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

För ökad likvärdighet har bildningsförvaltningen tagit fram en 
huvudmannaplan för samtliga enheter gemensam plan mot kränkande 
behandling med fokus på styrdokument, definitioner, rutiner, rapportering, 
dokumentation samt huvudmannens ansvar. Till detta har förvaltningen tagit 
fram en mall för respektive enhets årliga plan för det förebyggande arbetet 
mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 89, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/73

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Huvudmannaplan mot kränkande behandling i Härjedalens förskolor och 
skolor samt mall för Plan för det förebyggande arbetet mot kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering antas.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Verksamhetsstödjare, bildningsförvaltningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 90 Dnr Kommunstyrelsen 2020/74

Justerandes sign.

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsår 
2018-2019

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsförvaltningen för läsår 2018–2019.

ÄRENDE

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete 
som innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, 
följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Detta ska ske på 
huvudmannanivå liksom på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara uppfyllelse av de nationella målen. Om det vid 
uppföljning eller på annat sätt framkommer att det finns brister i 
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Skriftlig rapport av det systematiska kvalitetsarbetet för läsår 2018–2019 
redovisas.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Bildningsutskottets förslag:

Redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet för 
bildningsförvaltningen för läsår 2018–2019 godkänns.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 91 Dnr Kommunstyrelsen 2019/1028

Justerandes sign.

Verksamhetsplan 2020, bildningsförvaltningen

BESLUT

Kommunstyrelsen antar bildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 
2020. 

ÄRENDE

Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för år 
2020. Verksamhetsplanen innehåller mål som förvaltningen ska jobba med 
utifrån kommunens strategiska mål 2020–2022.

Ekonomi

Ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Bildningsutskottet förslag:

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2020 antas.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar bildningsutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 92 Dnr Kommunstyrelsen 2020/142

Justerandes sign.

Riktlinjer för familjehemsersättning

BESLUT

Kommunstyrelsen antar gemensamma riktlinjer för avtal och ersättningar i 
familjehemsvården.

ÄRENDE

Härjedalens kommun samverkar med övriga kommuner i länet inom 
familjehemsvården genom Familjehemscentrum som bildades 2015. 

För att få en ökad samsyn kring ersättningarna till familjehem inom 
Jämtlands län lyftes, i samband med Familjehemscentrums bildande, frågan 
kring att utforma gemensamma riktlinjer för avtal och ersättningar i 
familjehemsvården. 

Syftet med gemensamma riktlinjer är att handläggare och familjehem ska få 
mer detaljerade anvisningar än vad Sveriges Kommuner och Regioners 
övergripande rekommendationer kan ge. Riktlinjerna reviderades 2019 och 
behöver beslutas i respektive kommuner.

Ekonomi

Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen antar gemensamma riktlinjer för avtal och ersättningar i 
familjehemsvården.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef socialförvaltningen
Avdelningschef för IFO/Bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 93 Dnr Kommunstyrelsen 2020/17

Justerandes sign.

Internkontrollplan, socialförvaltningen 2020

BESLUT

Kommunstyrelsen fastställer socialförvaltningens internkontrollplan för år 
2020.

ÄRENDE

Förslag till internkontrollplan för 2020 inom socialförvaltningen redovisas.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen, ska varje styrelse/nämnd se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Ekonomi

Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunstyrelsen fastställer socialförvaltningens internkontrollplan för år 
2020.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 94 Dnr Kommunstyrelsen 2020/114

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens kommuns kvalitetspris 
inom vård och omsorg

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar reglemente för Härjedalens kommuns 
kvalitetspris inom vård och omsorg.

ÄRENDE

Det finns inom Härjedalens kommun möjlighet att nominera en verksamhet, 
enhet eller en arbetsgrupp inom socialförvaltningen till instiftat kvalitetspris, 
se kommunfullmäktiges beslut § 118, 2008-10-01, samt socialnämndens 
beslut § 161, 2018-11-21.

Ett reglemente för kvalitetspriset bör antas på samma sätt som kommunens 
övriga priser och stipendier samt ersätta tidigare anvisningar för 
kvalitetspris.

Ekonomi

Förslaget innebär ingen påverkan på kommunens ekonomi.

FÖRSLAG

Socialutskottets förslag:

Kommunfullmäktige antar reglemente för Härjedalens kommuns 
kvalitetspris inom vård och omsorg.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar socialutskottets förslag och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Socialchef
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 95 Dnr Kommunstyrelsen 2020/258

Justerandes sign.

Ändringar i upphandlingsförordningen och 
förordningen om kollektivtrafik med anledning av 
regleringen om upphandlingsstatistik

BESLUT

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.

ÄRENDE

Finansdepartementet har gett kommunen en möjlighet att svara på en remiss 
med förslag till ändringar i en rad författningar som berör offentlig 
upphandling. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
yttrande.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen antar 
kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Finansdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 96 Dnr Kommunstyrelsen 2020/333

Justerandes sign.

Flytt av vuxenutbildningen med flera verksamheter

BESLUT

Vuxenutbildningen och kulturskolan flyttar sin verksamhet till Camp Sveg.

Härjedalens kommun hyr Härjedalssalen, Mosippan och biografen.

Utredningen fortsätter om hur övriga lokaler i Camp Sveg kan användas för 
kommunkoncernens verksamheter.

ÄRENDE

Användningen av Camp Svegs lokaler har utretts under en tid och flera olika 
alternativ har undersökts (se dnr KS 2019/713). Ett av alternativen har varit 
att vuxenutbildningen lämnar de externt hyrda lokalerna på Tingshuset och 
flyttar in i Camp Sveg. 

Ett annat alternativ som utretts har varit att tillsammans med 
vuxenutbildningen flytta folkbiblioteket till Camp Sveg. Därför har också en 
alternativ användning av bibliotekslokalen i Medborgarhuset utretts. Vid 
denna utredning konstaterades att fönstren i biblioteket har en mycket dålig 
isoleringsförmåga, vilket innebär att om lokalen ska göras om till kontor 
behöver fönstren förmodligen bytas. 

Möjligheten till och kostnaderna för alternativ användning av bibliotekets 
lokaler i Medborgarhuset behöver utredas ytterligare innan beslut kan fattas. 

Härjedalens kommun har i en avsiktsförklaring meddelat Härjegårdars 
revisorer att kommunen, som ägare, har för avsikt att fylla de idag outhyrda 
ytorna med kommunal verksamhet. Flytten av vuxenutbildningen och 
kulturskolan samt tecknandet av hyreskontrakt för Härjedalssalen, Mosippan 
och biografen får ses som ett första steg i detta. Steg två blir en fortsatt 
utredning och kvarvarande tomma lokalytor.

Ekonomi

Camp Sveg har idag ett bokfört värde om 16 000 000 kronor. 

Driftkostnaderna uppgick 2019 till 2 083 000 kronor, med ett driftnetto 
på -960 000 kronor. Happy Sveg och SFU flyttade ur lokalerna och inga nya 
hyresgäster flyttade in under året. 

Hyresgäster i dagsläget är Trafikverket, Mannes restaurang och Härjedalens 
kommun i form av fritidsgården. Hyresintäkterna uppgår till 980 000 kronor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 96, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/333

Justerandes sign.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att fastigheten bör ha ett 
driftnetto om 5 % för att kunna motivera att ingen nedskrivning av det 
bokförda värdet behövs. Med oförändrade driftkostnader behöver då 
intäkterna uppgå till 2 775 000 kronor.

För att vuxenutbildningen ska kunna bedriva verksamhet i fastigheten har 
konstaterats att ventilationen behöver bytas ut. Kostnaden för detta har varit 
en del i den investeringskalkyl som tagits fram. Ventilationsaggregaten 
installerades 1984 och deras tekniska livslängd är slut. Under tiden 
ventilationsanläggningen byts blir lokalen en byggarbetsplats och 
vuxenutbildningen kan inte flytta in förrän ventilationen är utbytt. 
Investeringen beräknas uppgå till cirka 3 000 000 kronor, vilket innebär att 
intäkterna måste uppgå till 2 925 000 kronor.

För att tillgodose kommunens behov av lokaler för möten, sammankomster 
och för skolans behov av samlingslokaler föreslås att kommunen hyr 
Härjedalssalen, Mosippan och biografen. Med kvadratmeterpris 1 215 kronor 
uppgår kostnaden till 755 000 kronor. Vuxenutbildningens hyreskostnader 
uppgår till 779 000 kronor. Härjegårdars intäkter behöver ökas för att 
fastigheten ska ha ett driftnetto på 5 %. Arbetet behöver därför fortsätta med 
att se över vad övriga lokalytor kan användas till.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Vuxenutbildningen och kulturskolan flyttar sin verksamhet till Camp Sveg, 
att Härjedalens kommun hyr Härjedalssalen, Mosippan och biografen, och 
att utredningen fortsätter om hur övriga lokaler i Camp Sveg kan användas 
för kommunkoncernens verksamheter. 

YRKANDE

Gunilla Zetterström-Bäcke (-), biträdd av Karin Holmin (VH), yrkar bifall 
till kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att utredningen 
inte får omfatta flytt av folkbiblioteket till Camp Sveg.

Lars-Gunnar Nordlander (S), biträdd av Johan Fredholm (M), yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 96, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/333

Justerandes sign.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Zetterström-Bäckes yrkande mot Nordlanders yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Nordlanders yrkande.

Omröstning begärs.

Ordförande fastställer följande beslutsgång: Ja-röst för att bifalla 
Nordlanders yrkande, nej-röst för att bifalla Zetterström-Bäckes yrkande.

Omröstningsresultat

Ja-röst: Anders Häggkvist (C), Lars-Gunnar Nordlander (S), Mats Ericsson 
(C), Johan Fredholm (M), Magnus Karlsson (S), Lisa Sjelin (C).
Nej-röst: Karin Holmin (VH), Gunilla Zetterström-Bäcke (-), Olle Larsson 
(LPO), Billy Anklew (LPO), Margareta Mahmoud-Persson (KD).

Ordförande finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster 
bifaller Nordlanders yrkande.

RESERVATION

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

_____

Beslutet expedieras till:
Härjegårdar Fastighets AB
Bildningschef
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 97 Dnr Kommunstyrelsen 2020/330

Justerandes sign.

Kommunens lån till Stiftelsen Tännäs 
fritidsanläggningar

BESLUT

Kommunstyrelsen beviljar Stiftelsen Tännäs fritidsanläggningar 
amorteringsfrihet under 2020.

Ränta på 90 000 kronor ska erläggas.

Lånets löptid förlängs med ett år till den 15 april 2026.

ÄRENDE

Stiftelsen Tännäs Fritidsanläggningar lånade den 24 oktober 2014 5 miljoner 
kronor av Härjedalens kommun med anledning av uppförandet av 
Gondolbanan i Funäsdalen. Lånet skulle under 10 år, med början den 15 
april 2016, årligen amorteras med 500 000 kronor med en fast ränta på 3 %. 
Kommunens fordran uppgick den 1 januari 2020 till 3 miljoner kronor. Mot 
bakgrund av rådande pandemi har förutsättningarna för turistnäringen 
kraftigt försämrats under våren, vilket inneburit svårigheter för Stiftelsen att 
i sin tur erhålla amortering och ränta för de fordringar som Stiftelsen har, 
varför amorteringsfrihet önskas för 2020.

Ekonomi

Förslaget innebär oförändrade intäkter för kommunen. Kommunens 
likviditet försämras med 500 000 kronor.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Stiftelsen Tännäs 
Fritidsanläggningar beviljas amorteringsfrihet under 2020 men att ränta på 
90 000 kronor skall erläggas. Lånets löptid förlängs med ett år till den 15 
april 2026.

YRKANDE

Karin Holmin (VH) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar Holmins yrkande och finner att det bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 98 Dnr Kommunstyrelsen 2020/306

Justerandes sign.

Kommunstyrelsens delegationsordning

BESLUT

Kommunstyrelsen antar förslaget till ny delegationsordning.

ÄRENDE

Kommunstyrelsen antog senast den 11 mars en ny delegationsordning. I det 
förslag som då antogs hade ingen hänsyn tagits till det faktum att 
kommunfullmäktige sedan tidigare beslutat att från och med den 1 april 
ersätta samhällsbyggnadsutskottet med ett tillväxtutskott, utan 
delegationsordningen talar konsekvent om samhällsbyggnadsutskottet. För 
att avlägsna denna oklarhet i delegationsordningen bör en reviderad 
delegationsordning antas, i vilken hänvisningar till 
”samhällsbyggnadsutskottet” byts ut mot ”tillväxtutskottet”.

I och med organisationsförändringarna har förändringar gjorts i fördelningen 
mellan utskotten av beredningsansvar för olika verksamhetsområden. Därför 
föreslås också att kommunledningsutskottet och tillväxtutskottet får rätt att 
fatta beslut inom de verksamhetsområden för vilka de har 
beredningsansvaret, om inte beslutsrätten ligger hos annan enskild 
beslutsfattare, eller hos kommunstyrelsen.

Ekonomi

Delegationsordningens utformning påverkar inte i sig kommunens ekonomi.

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget 
till ny delegationsordning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsförvaltningens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare
Förvaltningschefer
Ekonomichef
HR-chef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 99 Dnr Kommunstyrelsen 2018/436

Justerandes sign.

Reglemente för Härjedalens Ungdomsråd (HUR)

BESLUT

Kommunstyrelsens förslag:

 Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
ungdomsråd (HUR)

ÄRENDE

Kommunen har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram eller revidera 
reglementen för de olika samrådsorgan som finns i kommunen. Syftet är att 
skapa tydliga förutsättningar för arbetet i dessa samrådsorgan. Förslag till 
reglemente för Härjedalens ungdomsråd har tagits fram inom 
kommunledningsförvaltningen. Förslaget har behandlats av ungdomsrådet, 
som föreslår att förslaget antas.

FÖRSLAG

Kommunledningsutskottets förslag:

Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för Härjedalens 
ungdomsråd (HUR).

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Kommunsekreterare
Sekreterare ungdomsrådet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 100 Dnr Kommunstyrelsen 2020/166

Justerandes sign.

Fågelskyddsområde Skorvdalen

BESLUT

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.

ÄRENDE

Kommunen antog den 12 juni 2013 detaljplan för ny fritidsbebyggelse, 
skidliftar med mera i Skorvdalen. Exploateringen har inte kommit till stånd 
på grund av konflikt med artskyddsintresset. Bolaget har för närvarande ett 
pågående 12:6-samråd hos Länsstyrelsen för 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
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 100, 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 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. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Miljö- och byggavdelningen föreslår att 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 100, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/166

Justerandes sign.

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 miljö- och byggavdelningens förslag och finner att det 
bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
BJS Utvecklings AB
Mark-och exploateringsingenjör
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 101 Dnr Kommunstyrelsen 2020/108

Justerandes sign.

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

BESLUT

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.

 ÄRENDE

Det har visat sig att medborgare och fritidsägare i kommunen behöver mer 
tid för att organisera skötseln av sina vägar. En justerad tidsplan innebär att 
kommunen får större möjligheter att samordna överlämnandet av enskilda 
vägar med gator i tätorterna, största delen av de förändringarna bör kunna 
genomföras innan 1 oktober 2023, som var den ursprungliga planen. I och 
med att förlänga tiden för överlämning får kommunen bättre möjlighet att 
kommunicera med berörda fastighetsägare.

Det är framför allt tiden för lantmäteriförrättning som gör att en del 
fastighetsägare fått svårt att hinna med. Nu får alla längre tid på sig att bilda 
nya föreningar, även existerande vägföreningar och ideella 
vägsammanslutningar.

Samhällsbyggnadsutskottet tog på senaste sitt senaste sammanträde ett 
beslut, Sbu § 13/2020, om ändring av kommunfullmäktiges beslut.

Ekonomi

Påverkan på kommunens ekonomi i och med att förutsedda besparingar 
skjuts upp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 101, fortsättning Dnr Kommunstyrelsen 2020/108

Justerandes sign.

FÖRSLAG

Samhällsbyggnadsutskottets förslag:

Tiden för överlämning av skötsel av enskilda vägar förlängs till 1 oktober 
2022. 

Ersättningsbeloppet för sommar- och vinterunderhåll kan endast 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.

YRKANDE

Mats Ericsson (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag, med 
tillägg att de nu existerande avtalen sägs upp så att överlämnande kan ske 
den 1 oktober 2022.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag tillsammans med 
Ericssons tilläggsyrkande och finner att de bifalls.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 102

Justerandes sign.

Ekonomisk uppföljning, information

ÄRENDE

Ekonomichef Ola Regnander redogör för kommunens ekonomiska ställning 
till och med mars 2020. Resultatet i flera verksamheter visar ännu ett 
underskott i relation till budget, men flera av underskotten är lägre än de var 
vid samma tid ifjol.

Den pågående Covid19-krisen kommer sannolikt att påverka kommunens 
resultat under året, exakt hur och i vilken utsträckning är ännu oklart.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 103

Justerandes sign.

VA 2025, information

ÄRENDE

Projektledare Lars Persson lämnar en information om hur projektet VA 2025 
utvecklas. Projektets syfte är att säkra kommunens framtida VA-försörjning.

För närvarande pågår projektering för flera nya avloppsreningsverk samt för 
flertalet överföringsledningar. Dessutom pågår utredningar i syfte att utöka 
befintliga eller anlägga nya vattentäkter.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 104

Justerandes sign.

Samordningsförbundets verksamhet 2019

BESLUT

 Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige samordningsförbundets 
årsredovisning.

ÄRENDE

Förbundschef Mattias Holmetun lämnar en information om de verksamheter 
som Samordningsförbundet i Jämtlands län (Samjamt) har bedrivit under 
2019.

Ett samordningsförbund är en särskild samverkansform mellan staten, i form 
av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och kommuner samt 
regioner. Ett sådant förbunds långsiktiga syfte är att utveckla individers 
förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundet har under 2019 varit med i kommunen drivit två projekt med 
slutmål att stärka individers kompetens och få dem att närma sig 
arbetsmarknaden.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen delger 
kommunfullmäktige samordningsförbundets årsredovisning.

BESLUTSGÅNG

Ordförande prövar sitt yrkande och finner att det bifalls.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 105 Dnr Kommunstyrelsen 2020/257

Justerandes sign.

Val av ombud till Härjedalens fjällmuseum AB

BESLUT

Ärendet bordläggs till ett sammanträde där samtliga beslutande deltar på 
plats.

ÄRENDE

Pelle Johansson (S) har meddelat att han inte längre vill fungera som 
kommunens ombud till Härjedalens fjällmuseum AB:s bolagsstämma. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att välja ett nytt ombud i Johanssons ställe.

YRKANDE

Lars-Gunnar Nordlander (S) yrkar att Gottfrid Jonsson (S) väljs till ombud i 
Johanssons ställe.

Karin Holmin (VH) yrkar att Olle Larsson (LPO) väljs till ombud i 
Johanssons ställe.

BESLUTSGÅNG

Ordförande ställer Nordlanders yrkande mot Holmins och finner att 
Nordlanders yrkande bifalls.

Omröstning begärs.

Eftersom omröstningen avser val ska sluten omröstning ske. Flera ledamöter 
deltar vid dagens sammanträde på distans. Den tekniska lösning som 
används för distansdeltagande medger inte slutna val. Ordförande anser 
därför att ärendet får bordläggas till ett sammanträde där samtliga beslutande 
deltar på plats. Kommunstyrelsen instämmer i ordförandes bedömning och 
beslutar att bordlägga ärendet enligt ordförandes förslag.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 106

Justerandes sign.

Meddelanden

ÄRENDE

Föreligger följande meddelanden:

Beslut om bygdemedel ansökningsomgång 2019-10-31, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, dnr KS 2020/6

Delegationsbeslut Samordning av sjukresor under coronapandemin, Region 
Jämtland/Härjedalen

Handlingsprogram 2020-2022, Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerat protokoll Socialsamverkan 2020-02-24

Kontroll av livsmedelsverksamhet - Sonfjällsskolan skola, miljö- och 
bygnämnden, dnr KS 2020/230

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, försäljning av fastigheter, 
Härjegårdar fastighets AB, Förvaltningsrätten i Härnösand, dnr KS 2019/570

Minnesanteckningar, Socialsamverkan SOC 2020-03-23

Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 
verksamhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Protokoll Vaajman gïele, 2020-02-21

Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2020-03-25

Protokoll, Primärkommunala samverkansrådet 2020-03-30, Region 
Jämtland/Härjedalen

Protokoll, Region Jömtland/Härjedalens samverkansråd 2020-03-30

Skrivelse angående ”Vägunderhållsutredning 2019” (utifrån vägutredning 
2012), Fastighetsägare i Kolsätt, dnr KS 2020/321

Skrivelse med anledning av Covid-19, Svenska fotbollförbundet

Verksamhetsberättelse 2019, Härjedalens Fjällmuseum, dnr KS 2020/316

Årsbokslut 2019, Sveriges Vattenkraftskommuner och Regioner

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 107

Justerandes sign.

Delegationsbeslut

ÄRENDE

Kommunstyrelsen delges rapporter om delegationsbeslut fattade under 
perioden 1 mars 2020 till 31 mars 2020.

Dokument-id Beslut Beslutsfattare

2020.1844 Avtalsrapport mars 2020 Enligt rapporten
_____

30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 108 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 Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 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.

Vid sammanträdet den 11 mars 2020 fattade kommunstyrelsen sådana beslut 
avseende en rad av de kommunala bolagen. Den beslutsparagraf som avser 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB skrevs fel, så att själva beslutet 
istället åsyftar Härjeåns kraft AB. För att undanröja denna otydlighet bör 
beslut tas om.

YRKANDE

Ordförande Anders Häggkvist (C) yrkar att kommunstyrelsen ska anse att 
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen 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.

RESERVATION

Olle Larsson (LPO), Billy Anklew (LPO), och Karin Holmin (VH) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2020-04-08

KS § 109

Justerandes sign.

Övrig fråga, information om coronavirus och covid 19-
pandemi

ÄRENDE

Margareta Mahmoud-Persson (KD) ställer en fråga om information avseende 
coronavirus och covid19-pandemin. Kommunchef Gunnel Gyllander 
ansvarar för att information från krisledningsgruppens sammanträden 
sammanställs och vidarebefordras till kommunstyrelsens ledamöter.

_____
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